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Една книга с малки есета, портрети 
на поети и приятели, лирически ескизи. 
Не са писани по поръчки, задължения 
или почетно за юбилеи и погребения. 
Писани са по неизбежност.

Да се остави върху хартията нещо, 
което не може да се изговори.

Една книга за стъписвания от все-
кидневното. Една книга с изхлипани сти-
хотворения, готови сюжети за проза на 
ужаса.

А до тях… Есе на Цветаева, за 
Бродски. С такъв усет за нелесното слово, 
с такова преклонение. За Първан Стефа-
нов, за Станка Пенчева…

Книгата е разножанрова. Но е моно-
литна. Тя свидетелства за дълбините, къ-
дето гнезди поезията.

Надеждата на живота.
Безусловна.

Проф. Симеон Янев
Худ. на корицата Даниела Зекина

Животът е тайна, той не подлежи на 
програмиране. Той ни дава своите знаци. С 
болести. Загуби. Непрогледен мрак. Непо-
носима мъка. След която губиш спо-
собността си да плачеш. Но се научаваш да 
се усмихваш. 

С ослепителна светлина. Със зашеме-
тяващо красиви гледки. С четирилистни 
детелини. Каквито намират две пресекли 
живота ми  жени и то без да ги търсят. Мо-
гат да подминат цяло поле, а край някоя 
рехава туфичка да се наведат и да откъснат 
няколко наведнъж. Казват, че им се 
обаждали, че ги викали. 

Така ме викат и моите хора. Прежи-
вяното с тях, самото им съществу-ване 
ме крепи сред немилосърдния свят. 

В отдалечения квартал, където се пре-
местих преди десетина години, живееше 
един много странен човек. Доскоро почти 
през ден, по-точно – през вечер – пътувах с 
него в автобуса когато се прибирах към къ-
щи. С дълга до раменете, прошарена 
къдрава коса и изящен гърбонос профил. 
И при трийсетградусова жега, и при минус 
20 през зимата  винаги  облечен с едно и 
също – избелели дънки и светлосиня те-
ниска. Обикновено се качваше на Орлов 
мост и пътуваше до края на линията. Ня-
маше спътници, не разговаряше с никого. 
Но което е необичайното – никога не сяда-
ше и не се държеше за нищо. С някакви 
отработени във времето усилия успяваше 
да запази равновесие дори при острите за-
вои, само леко, пружиниращо  присвиваше 
колене и оставаше така – в лятно облекло 
сред закачулените, вдигнали яки и увити в 
шалове пътници, като някакво извънземно 
тяло, около което въздухът се завихря и 
образува своеобразен вакуум. Никога не 
срещнах погледа му, притеснявах се да го 
погледна открито. Бездруго хората го зяпа-
ха – откачалка… Или се правеха, че не го 
забелязват. От година и нещо не го 
виждам. Дано е заминал занякъде, но не 

много надалеч.
Аз пък продължавам своето пътуване 

през дните и сякаш духът на тайнствения 
непознат се е вселил в мен. Мъча се да пазя 
равновесие и да не се докосвам до нищо 
чуждо и нечисто. 

Литературата си остава за мен най-си-
гурното убежище. И светлите умове, които 
са се спасили и спасяват чрез думите. 
Отдавна знам коя съм. Състезателният дух 
ми е чужд. Наследила от прадядо си, даскал 
по математика, пъргав ум, смятам бързо и 
безпогрешно, но не разбирам нищо от 
сделки. Благодарение на невероятната 
проф. Тахо-Годи (светла й памет!)  съм 
наясно с гръцката античност и обитателите 
на Олимп, както и с полубоговете и 
простосмъртните, въвлечени в 
хитроумните им авантюри, едни и същи от 

НАДЯ ПОПОВА

...ЖИВОТЪТ Е ТАЙНА...

На 10 юни 1921 г. с Постановление № 
21 специалната тричленна комисия на 
варненската управа, обнародва Решение, с 
което Варна е провъзгласена за „специален 
морски курортен град”. В тази връзка, в то-
гавашния общински вестник излиза 
следното съобщение: „Превръщането на 
град Варна в специален морски курортен 
кът, който така преобразен, не само ще 
създаде условията за едно благородно по-
миначно положение на населението, но 
градът ще представлява една гордост за 
България - нещо повече, неговото име ще 
се носи наравно с Ница, Монте Карло и пр. 
знатности. А това значи градът да се прео-
бърне на златоносен улей, който ще озаря-

ва тъй големите нужди и на самата 
държава, РЕШИ: Обявява града Варна за 
специален курортен кът, с един 
хинтерланд, включващ пространството 
между селата Кестирич, Голема Франга, 
Аджемлер, Белово (Гебедже) и Галата..." 

Решението от 10 юни 1921 г. е 
потвърдено през 1925 г. и с „Царски указ”, с 
който окончателно се утвърждава бъдеще-
то на Варна като „притегателен морски 
център за туристи”. С този акт правителс-
твото дало на варненската община правото 
да събира курортна такса и да сключва зае-
ми за развитието на летовището.

Строителството на новите бани било 
възложено на популярната по това време в 
България чешка фирма „Пител Браузеве-
тер”. Основният камък бил положен на 7 
май 1925 г., а на 1 август 1926 г. станало 
тържественото откриване. Кметът на града 
Петър Стоянов завършил речта си с думи-
те: „Нека с общи усилия направим Варна 

да бъде истински курортен пункт, който да 
дарява здраве и живот.” 

Построяването на Централните морс-
ки бани имало за Варна значение, подобно 
на това, което изиграло 20 години по-рано 
откриването на новото пристанище. Още 
след откриването, баните били посетени от 
първата пристигнала в града група от 1100 
чуждестранни туристи, като през същата 
1926 г. броят на летовниците, пребивавали 
в града повече от 7 дни, нараснал чувстви-
телно. В годината на откриването морските 
бани привличат над 12 000 посетители, ка-
то към тях се прибавяли и невключените в 
официалната регистрация ученически 
летни колонии, учителски и туристически 

групи, личните гости на варненци, като 
според статистиката броят на летуващите в 
първия сезон на новите морски бани 
надхвърлял 30 000 души. През следващата 
1927 г. достигат 38 000, а през 1928 г. – 40 
000. През следващото десетилетие делът на 
чуждестранните туристи нараства и броят 
на курортистите е 30 – 50 000. Така „лето-
вището” станало най-приходоносната част 
на общинската икономика. Според 
изчисления на общината, туристите внасят 
между 180 – 200 милиона лева в местната 
икономика – средства с огромно значение 
за развитието на стопанския живот в гра-
да. Увеличил се и притокът на българите от 
вътрешността на страната, които с при-
съствието си превръщали града в лятна 
столица на България. В духа на евро-
пейската мода започнали да се провеждат 
плажни конкурси, нептунови тържества, 
карнавали и други желани от летовниците 
забавления. В морската столица се про-
вежда и първият конкурс в България за 
морски красавици „Царица на плажа”. По-
канен е сценарист и режисьор от Виена. 
Проявата е предшествана от провежданите 
до преди това конкурси за най-хубав банс-
ки и за най-хубава пижама.

РУМЕН ЧАРДАКЛИЕВ

ВАРНА - МОРСКА СТОЛИЦА НА 
БЪЛГАРИЯ („НЕГОВОТО ИМЕ

ЩЕ СЕ НОСИ НАРАВНО С НИЦА, 
МОНТЕ КАРЛО И ПР. ЗНАТНОСТИ”)
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времето на Омир до днес. Но 
моят Олимп е тук, на земята. Тук 
е и моят Соларис. Реших да спо-
деля с читателите – този път в не-
мерена реч – част от своите 
наблюдения, които са  докоснали 
мисълта и душата ми, реейки се 
над живия Океан. 

14 февруари. Трифон Заре-
зан. Или Св. Валентин. В зависи-
мост от националните и 
епикурейските предпочитания на 
онези, които искат на всяка цена 
днес да празнуват – напук на сту-
да, слуховете за настъпващия 
към България птичи грип и други 
бедствия с пагубни последици, 
сладострастно тиражирани от 
медиите.

Прехвърча сняг. Или по-
точно – падат бавни, едри сне-
жинки. Ако бях млада, сигурно 
щях да се влюбя в такъв ден. Све-
ти Валентиновите символи са 
превзели града, почти всеки 
квадратен сантиметър от тротоа-
рите и подлезите пред хотел 
„Плиска”, преливат в нюансите от 
розово до пурпурно в явна 
конкуренция с мартениците. 
Какво да се прави – „цивилиза-
ционен избор”… На едно от 
първите места в света сме не само 
по сърдечносъдови заболявания 
сред населението, но и по санти-
ментално-подражателни имита-
ции, наред с очевидното 
безсърдечие, превзело живота ни. 
Но – млъкни, сърце!

Нанизи червени и розови 
балони със съответната кардио-
форма се веят в мразовития 
въздух, шумно рекламирани от 

мургави чичковци и 
тантурести лелки. Скре-
пени един за друг с розо-
ви връвчици, те наподобяват 
пилешки вътрешности (сърца и 
дробчета) от магазин за ка-
рантия.

Влизам в кварталното кафе-
не да се стопля и изпуша една-две 
цигари. В интериора му е 
наблегнато на патиците – в 
порцеланова патица-стойка са 
сложени бъркалки, в плетена ка-

мъшитова – пакетчета захар. Не 
липсват патици и непосредствено 
около мен; птичките са на видима 
възраст 15-16 години, ученички 
от близкия техникум по фри-
зьорство и козметика; крякането 
им, почти като в Андерсеновата 
приказка, е оглушително, а пора-
ди крайно ограниченото 
пространство на заведението 
всички други посетители волю-
неволю са приобщени към разго-
вора. Разбира се, той е за мъже, за 
любовни авантюри и други фри-
волности. („…и той ми вика: Ай-
де да си поиграем… Пък аз му 

казвам: „Аре стига бе, в тоя студ 
к`ви играчки… Давай да вършим 
работа и т`ва е…”) Одобрително 
кискане. И нови откровения, от 
които ушите ми направо вехнат, 
без да съм чак толкова цело-
мъдрена. Мисля си, че за тези 
скорозрейки, инжектирани с 
хербицида на цинизма никога ня-
ма да се открехнат златните двери 
на любовта – опияняващата, 
обсебваща цялата ти същност, 
изпълваща с лекота и звънтеж 
душата и тялото, раняващата 
почти смъртоносно… Те ще 
„вършат работа”, както са го ви-
дели да се прави в еротичните ТV 
предавания и порносписанията, 
докато не се или не ги омъжат за 
някой бабаит, който да ги побий-
ва, а пък те от своя страна да му 
покръшкват. И въпреки това – ще 
подаряват и ще очакват някой да 
им подари на Св. Валентин 
сърчице. На клечка. На връвчица. 
Върху плюшено мече. Ще ги мъчи 
някакво неясно чувство, без да са 
прочели редовете на онзи голям 
италианец Салваторе Куазимодо: 
„Човек е сам върху сърцето на зе-
мята, пронизан от едничък 
слънчев лъч”…

Не знам дали и днес живакът 
не показва една от най-ниските 
температури за сезона. Но уста-
новявам своя мярка за висша сте-
пен на самота. В Радиото, една от 
най-големите говорилни, мъж си 
разговаря с кафеавтомата: „Не 
връщаш ресто, значи… Е, карай, 
все едно съм ти дал бакшиш. И 
стига с това „wait”, кажи „ank 
you”! Правя се, че не чувам на-

лудничавия монолог-диа-
лог на колегата, пускам си 
20-те стотинки за дълго 

еспресо и наум благодаря на 
умната кафемашина.

Напоследък все повече 
неща правя наум и почти нищо – 

черно на бяло. Докато все-
кидневно пътувам с автобуса към 
предпоследната му спирка в 
„Дружба 2”, 5 част – покрай 
безбройните газостанции, авто-
мивки, центрове за логистика, 
покрай никнещите сякаш за една 
нощ китайски ресторанти и за-
ложни къщи, покрай свето-
въртежните комини на ТЕЦ 
„Изток” и тръбите на стария 
топлопровод, нашарени с графи-
ти, покрай трамвайни и тролей-
бусни депа – в главата ми работи 
адска машина. Там текат 
откъслечни изречения, цели 

разкази, някакви прозрения и 
откровения с ненадейно разкло-
няващи се асоциации, облечени, 
както ми се струва, в съвършена 
форма и осенени от мъдрост. Ся-
каш някакво гигантско, болно 
цвете избуява от потисканите ме-

сеци наред творчески 
импулси, мъчи се да 
пробие хумуса на 
убийственото 
ежедневие, да 
разкърти смръзнала-
та повърхност на жи-
вота ми, да изблъска 
встрани купищата 
ненужности, затисна-
ли духа.

Но… всичко 
свършва на 
предпоследната 
спирка, в подстъпите 
на неродния ми дом, 
на временното ми 
жилище в отдалече-
ния комплекс досами 
Горублянското ханче, 
оказал се в изне-
надваща близост и до 
царската резиденция 

„Врана”… Сакралните наглед 
мисли, трептели допреди миг ка-
то нимба около главата ми, вне-
запно излитат с облачето на дъха. 
Е, полетът насън и наяве, а най-
вече наум приключи. От всички 
стрехи към мен се протягат 
ревматичните пръсти на ледените 
висулки. А един от двата широки 
комина на ТЕЦ-а току-що е 
избълвал облак пара, наподобя-
ващ с очертанията си сърце; про-
низано от стрелите на 
залязващото слънце, то пулсира 
обречено и непобедимо.

…И неусетно пада вечерта.

От стр. 1 ЕТЮД ЗА САМОТА

С изграждането на морските 
централните бани, официално 
открити на 1 август 1926 г. и на 
северните бани, открити през 
1928 г. и разполагащи с водна 
пързалка (руджбана), и остро 
критикуван от обществеността 
смесен плаж, градът се превръща 
в модерен морски курорт. 

Намеренията на тогавашна-
та управа на Варна, градът да се 
развива като „френска Ривиера 
на Балканите”, довеждат и до 
строителството на Морско кази-
но, на около 100 метра от 
плажната ивица започнало през 
1926 г. и завършено през 1928 г. 
по проект на арх. Желязко Богда-
нов (1893 – 1946). Сградата на 
морското казино е била решена в 
стил арт деко. Красят я две фигу-
ри, изваяни от Кирил Шиваров. 
Параметрите на Казиното били 
следните – голям салон от 300 
квадратни метра с просторна те-
раса с колонада, отстрани „12 дю-
кяна, които да служат за изложба 
на български произведения” и 
два павилиона за музика. В тога-
вашния му вид казиното е имало 
син салон с висока светла висо-
чина, обслужващи едноетажни 
части около него и открита гра-
дина, която се е преливала без 
ограда в Морската градина. 
Сградата, освен с функцията си 
на казино, става и основен култу-

рен център, с разнообразни 
прояви през периода до 1944 г. По-
късно тя продължава да бъде 
основно културно-развлекателно 
средище. 

Малко след „Царският указ” 
от 1925 г., с който окончателно се 
утвърждава бъдещето на Варна 
като „притегателен морски 
център за летовници и туристи”, 
сред варненските интелектуалци 
се заражда идеята за превръща-
нето на града и в притегателен 
„културен център” с провеждане 
през лятото на 1926 г. във Варна 
на „Музикални тържества, които 
да носят общобългарски ха-
рактер, да бъдат организирани в 
национален мащаб, да обединят 
участието на най-добрите музи-

кални сили в страната – 
оркестри, хорове, диригенти и 
солисти – певци и инструмента-
листи”.

В тази връзка, следва да се 
отбележи определящата обеди-
нителна „културна роля” на 
създадения през 1923 г. „Дом на 
изкуствата” във Варна, с прокла-
мирана програма и цел да обхва-
не и обедини дейците от всички 
изкуства на града, като „Корпо-
рация за координиране 
творческите усилия на живо-
писци, склуптори, артисти, пое-
ти, музиканти, архитекти и др.”. 
Именно в Дома, а по-късно и 
извън него, се оформя „културно 
просветна група” от млади, 
напредничиви и инициативни 

хора – Герчо Герчев, Георги Гро-
мов, Георги Георгиев, Христо Ка-
варналиев, Георги Велчев, Кирил 
Шиваров, Тодор Баев, Найден 
Найденов и др. Идеята за 
„Тържествата” е предложена от 
Герчо Герчев през есента на 1925 
г., по време на провеждащите се 
при голям граждански интерес в 
зала „Съединение” срещи и 
разговори, в поредица от беседи 
и музикални сказки на Иван 
Камбуров, инициирани също от 
Герчев и обединени в цикъл „Ро-
мантика” и придружени на живо 
с музикални илюстрации на пиа-
но, за живота и творчеството на 
Шуберт, Менделсон и Шопен. 
Идеята единодушно и възторже-
но е подкрепена от варненските 
културно-просветни дейци Иван 
Камбуров, Васил Ставрев, Най-
ден Найденов, Йордан Тодоров, 
чешкият археолог Карел 
Шкорпил, кмета Иван Церов и 
др., а впоследствие и от спе-
циално възникналата през де-
кември 1925 г. „гражданска 
инициатива”, включваща група 
учители и просветни деятели - 
проф. Цани Калянджиев – 
ректор на Търговската академия, 
Янаки Арнаудов – преподавател 
в същата академия, Стоян Чакъ-
ров – училищен инспектор, ди-
ректори на гимназии, учители и 
др. 

Решението за провеждане на 

„Тържествата” е взето на 
5.02.1926 г. от Учредителното 
събрание на Дружеството, ръко-
водено от Иван Церов кмет на 
Варна (1909-1912), което приема 
устава и избира за председател 
проф. Цани Калянджиев и 
секретар Янаки Арнаудов, като 
следващото общо събрание на 5 
март формулира и основната 
цел на Дружеството: „Да повди-
га читалищното, музикалното и 
театралното дело във Варна и да 
продкрепя всички организации, 
проследяващи същата цел” и 
„излъчва из своята среда” пет 
комитета: читалищен, театрален, 
музикален, културен и стопанс-
ки „съответни на областите, 
обект на дружествената дей-
ност”. „Идеята” е подкрепена и 
от членовете на Дома на 
изкуствата, сред които са ху-
дожниците Христо Каварналиев, 
Георги Велчев и склупторът Ки-
рил Шиваров и чийто председа-
тел – литераторът Васил 
Ставрев, написва и „истори-
ческия” „Позив към българския 
народ”, за посещение на 
Тържествата, с приканващото 
възвание: „Българи, вслушайте 
се в песните на нашите музи-
канти – на тези, които творят, и 
на тези, които изпълняват наши 
музикални творби, и разнасят 
славата ни по целия културен 
свят!”.

От стр. 1
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ЕЛЕНА
ДИМИТРОВА

ОБИЧАМ ТЕ,
ЖИВОТ

Потрепва златистото чудо 
на изгрева. Гори денят.
Живот, обичам те до лудост,
до изумление, до смърт.

А трябва с целия си разум
да се подготвям за смъртта,
за да я срещна не с омраза, 
а сговорчиво – с доброта…

И се събуждам все с надежда,
че щом съм остаряла с ден
с по-малко обич ще се вглеждам
аз в битието покрай мен.

Но все обратното се случва -
не си и вярвам днес сама,
че от живот ще се отуча
че някога ще го презра.

ДАЛИ ЗАЩОТО

Светът изглежда все по-млад -
дали от туй, че остаряваме?...
Или защото цвят по цвят
от младостта си му отдавахме.
Отстъпихме му радостта
и бодростта на дните къси,
но като жадните листа –
чрез хлорофила на кръвта си…
Поемаме от този свят
умората и грозотата,
за да остане чист и млад
за бъдещето, за децата.

НАЙ-ТРУДНОТО

Прелистваме дебели, мъдри книги.
Ковем закони. Спорим кой е прав.
А на живота нещо все не стига,
все не забравя грубия си нрав.

Не стига мъдростта на философите,

За да смекчи контура му суров.
На нас ни трябва и сълза от строфите,
с които сме се вричали в любов.

И страшно ни е нужно да надникнем
в рисунките на нашите деца,
където с простите чертички никне
безхитросният образ на света.

АКО ВСИЧКИ
ОТЛЕТИМ

Предчувствие за хладни ветрове
пак стволите на клоните раздвижи
и разтревожените гласове
на птиците над нас верига нижат.

Да, птиците за път се стягат пак –
гласовитите, красиви птици.
Едно врабче от голия клонак
пискливо им подвиква: „Прагматици!“.

Ако може и врабчето като тях…
Но, всъщност, по-добре,

че го не може…
А не защото го задържа страх
или че има по-дебела кожа…

А просто трябва и в студени дни
да си остане у дома, да има
кой стряхата с крилца да заслони,
да се пребори с тази лоша зима…

Защото, ако всички отлетим
в места където няма студ и болест,
ще може ли коминът с топъл дим
да срещне гастрольорите на пролет.

НАСТРОЕНИЕ

Утрото добро е и е шумно,
с облачета с весела коса –
май, че няма да ми бъде трудно
скоро да повярвам в чудеса.

Между теб и мен е само утре,
въздухът и птици – без мъгли…
Кацат с обещанията сутрин
по дървета и по висини.

ЗАКЪСНЯЛА
ЛЮБОВ

Моя закъсняла любов -
есенна, пламенна, нежна,
ти донесе нов зов
и ми вдъхна надежда.
Погали с трепет ръцете ми,
подари ми нов пролетен ден,
внесе радост в сърцето ми,
засия ведър полъх в мен.
Моя утринна радост,
разпалваш огън в жарта,
в душата вливаш сладост
и спокойна за мен е нощта.
Ти си моето изпитание -
ясен изгрев в есенен ден,
ти си и мое страдание…
Остани, моя любов, при мен.

*    *    *
Знае се - ствол посечен с брадва
и заплакал с априлски сок -
по-щедро на света се радва
и се източва по-висок.

Но в наши дни не е на мода
да изтървеш сълза и вик.
Животът е с душевност строга -
ударят ли те, свий юмрук.

Дори сълзата на Гергана
пресъхна в трезвия ни век.
Но в тоя делник от стомана,
човеко, остани човек.

РАЗМИНАВАНЕ

Оттегля се като видение
животът ми неизживян.
Отлагах срещи, стълкновения,
от нерешителност, от свян…

Изумена силно, посребрена
открих с връхлитаща тъга:
отложена и отменена
съм главно аз… Но до кога?...

*    *    *
На мама

Пред бога и природата сме равни,
но теб животът  те ощастливи
с по-трудни радости и с по-дълбоки,
в които двойно те осъществи.

По-дълго е и твоето безсъние,
затуй и залъкът ти по е благ.
Дори детето, щом като се спъне,
разплакано при тебе тича пак.

И твоят ден, раздаден без отплата,
е някак по-дълбок и по-вглъбен…
Обичам те по-силно от живота,
обичам много трудния ти ден.

ЗАЩО

Защо най-близките си, боже мой,
най-лошо ги раняваме при допир –
дали защото тъкмо срещу свой
те нямат за ответен удар опит?

Стои пред тебе близкия човек
Незащитен като в библейско чудо.
И твойта грубост и при досег лек
го поразява и го мъчи лудо.

А двойно повече се мъчиш ти
и взрян през космоса от теб до него –
от там долавяш своите черти,
от своя глас в гласа му чуваш ехо…

На всички хора се усещаш брат
и предпочиташ теб да са ранили.
И как да върнеш камъка назад?...
И чакаш благослов. А няма милост.

РЪЦЕТЕ

Ръцете са мост към сърцето

и милват ми нежно лицето,

ръцете ти галят косите -

в очите ми греят звездите.

Сега искам да ме обгръщат

в топла сладка прегръдка -

ръцете са цяла вселена,

ръцете ти, само за мене.

Бяха с цялото семейство на 
екскурзия в Западна Европа 
чрез „Туринг клуба“ т. е. със 
собствената си кола. Жигулито 
се държеше добре и макар че 
постоянно го изпреварваха вече 
бяха стигнали Белгия. Слънцето 
беше съвсем близо до хоризонта 

на запад и блестеше в 
очите на Стефан. В този 
час по магистралата ня-
маше много движение, 
вероятно всички се бяха вече 
прибрали. Минаха край един 
паркинг. Направи му впечатле-
ние, че рекламните пана бяха 

празни и на тях със спрей 
бе написано „Separatizme“. 
Не знаеше, че борбата 
между двете общности в 
държавата беше толкова 
жестока, че едните да искат 
отделяне. По-късно разбра, 
че това били фламандците, 
които били по-работливи и 
затова често ги назначавали 
на работа като изпълни-
телски кадри, а валонците 
били повече началници.

Не след дълго се зададе 
още един паркинг и Стефан 
реши да спре, да си починат 
малко. Рекламните табла 
бяха със същите надписи, а 
на паркинга нямаше никой. 

Нямаше заведения, нямаше ни-
що освен „сепаратизме“. В еди-
ния край съвсем близо до 
асфалтираната площадка 
слънцето огряваше единствено-
то живо и заслужаващо внима-
ние нещо – висока клонеста 
череша, отрупана с едри тъмно-
червени череши, като че ли в та-
зи страна нямаха цигани или 
други хора с балкански манта-
литет, та черешите на тази „ни-
чия“ земя още стояха необрани. 
Децата и жена му също видяха 
красивата гледка, която на лъ-
чите на залязващото слънце бе-
ше още по-примамлива. Стефан 
не можа да устои не толкова на 
черешите, колкото на жадните 
погледи на челядта си и се пока-
чи на черешата. Плодовете бяха 
много вкусни и той започна да 
пълни джобовете си, както в 

детството. И точно тогава 
на паркинга спря елегант-
на лимузина. Пътниците 
бяха явно семейство – 

мъж, жена и три деца. Децата 
сочеха към Стефан, който бързо 
слизаше от дървото.

- Но, но, но! – високо изви-
ка майката и извади някакви 
неща за ядене от чантата си.

Децата пак посочиха към 
черешата, но майката беше 
непреклонна и им извика нещо 
укорително на техен език. Те си 
взеха дребните закуски и 
тръгнаха да се разхождат из 
паркинга.

- Видяхте ли какво стана? – 
извика Стефан.

- Хайде, влизайте, тръгваме.
Всички се почувстваха 

гузни.
А когато пролетно време си 

купеха череши, Стефан обясня-
ваше още от вратата:

- Хайде, нося белгийски че-
реши.

ЕЗИК МОЙ
Бащата на Борката, като 

всеки мъж от Северозапада, 
псуваше на всяка втора дума. В 
този район на страната обаче 
това не се приема като нещо не-
възпитано и поголовното му 
използване не прави впечатле-
ние нито на големи, нито на 
малки. Баща му беше арендатор. 
Не беше наел много земя и 
често вършеше работата сам, а 
също използваше и сина си да 
му помага. Борката вътрешно 
негодуваше – оставаше му ме-
сец до отиването му в гимназия 
в града и му се искаше да си по-
чине малко. Баща му обаче, бе-
ше непреклонен и го изритваше 
рано-рано от леглото, за да оти-
дат на нивата.

- Ставай да го е-а! - про-
викваше се с гърления си глас 
той - Стана пладне да го е-а. Ще 

ВЕЛИКО БОЕВ

БЕЛГИЙСКИ ЧЕРЕШИ

От стр. 8
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В едно пролетно утро 
слънцето се усмихваше и озаря-
ваше река Арно. Ято птички пре-
литаха над реката, оглеждайки се 
в повърхността ѝ. Чуруликането 
на хвъркатите красавици и бобо-
тенето на Арно се преплитаха ка-
то песен-магия, която караше 
малката Мери да си тананика и да 
се радва на природата. Тичайки 
край реката, Мери 
достигна малка горичка, 
ухаеща на зелени борче-
та, диви цветя, минзуха-
ри, маргарити.

Пеперуди 
прехвърчаха от цвят на 
цвят. Големите очи на 
Мери следяха всеки тре-
пет на пъстроцветните 
(пеперуди). Тя прибягва-
ше след тях и протягаше 
ръце да ги улови.

Неусетно малката палавница 
стигна до една пещера, от която 
се прокрадваше светлина. 
Пристъпи със страх към входа ѝ 
и продължи навътре, опирайки 
се на влажните стени. Пред нея се 
откри огромна стая с висок, мно-
го висок таван, огряна от светли-
ната като че ли на сто слънца.

Малкото момиче възкликна 
при вида на красива кукла с 
плитки и корона, цялата в перли. 
Куклата държеше в ръката си ку-
тия. Изведнъж Мери почувства, 
че някой я докосна рамото  – не 
можеше да повярва: една от кра-
сивите птички, които летяха над 
Арно, се оказа, че е влязла в пе-
щерата и е кацнала на рамото ѝ. 
Мери се усмихна и чу странния 
глас на птицата:

-Малка Мери, вземи тази ку-
тийка от ръцете на куклата и я 
отвори.

-Коя си ти и как можеш да 
говориш с човешки глас – попита 
Мери. – Откъде знаеш името ми?

-Аз съм твоята птица-храни-
тел, завещана на теб от твоите 
предшественици да те пазя и на-
пътствам – отвърна бялата 
хвъркатка.

Мери недоумяваше случва-
щото се:

-А какво означава 

„предшествени-
ци”?

-Мила моя, 
твоите 
предшественици 
са твоите роднини, 
които са живели, преди ти да се 
родиш. Те са били малки като теб, 
после са пораснали като родите-
лите ти и после са станали 

възрастни като ба-
ба ти и дядо ти, и 
после още по-
възрастни, а на 
преломна възраст 
са напуснали живо-
та. И днес, когато 
тях ги няма, аз съм 
твоята закрилница 
и ти нося техния 
завет от миналото.

Мери слушаше 
в захлас и с трепе-

реща ръка отвори кутийката, 
която държеше царствената 
кукла. Красив златен пръстен с 
тъмночервен рубин блесна пред 
очите на момичето. Мери сложи 
пръстена на ръката си и не може-
ше да се нарадва на красотата му. 
Внезапно очите ѝ спряха върху 
златен лист, на който със свете-
щи, лъскави камъчета беше изпи-
сана дума. Малката Мери 
сричаше буква по буква: Т-А-Й-Н-
А. Докато разчиташе и си повта-
ряше думата ТАЙНА, ТАЙНА, 
ТАЙНА, птичката излетя нависо-
ко с красиво чуруликане. Мери я 
проследи с поглед и ѝ махна с ръ-
ка за сбогом, изпрати ѝ въздушна 
целувка и реши да излезе - запъти 
се към изхода на пещерата. 
Бързайки към дома си, тя нямаше 
търпение да разкаже на родите-
лите си за случилото се.

Майка ѝ я посрещна на вра-
тата със загрижено лице:

-Мери, много се забави, къде 
се скиташ до толкова късно?

Красивите очи на Мери с 
цвят на въглен искряха. Малкото 
ѝ личице сияеше и тръпчинката 
на бузката ѝ ставаше все по-
дълбока. Тя разказваше задъхана 
за разходката покрай реката, за 
красивата гора и вълшебната пе-
щера. Думите ѝ, пълни с вълне-

ние, сякаш кънтяха и историята 
ѝ впечатли и развълнува родите-
лите ѝ, но те не повярваха на 
малката чаровница. Предупреди-
ха я да не ходи повече сама в го-
рата и да не влиза в пещерата. 
Мери се намръщи, но гладът 
надделя и започна така бързо и 
усърдно да се прани, като че ли 
някой я гонеше.

На следния ден Мери си 
играеше в градината пред блокче-
то, в което живееха. Любимите ѝ 
приятелки се присъединиха и 
Мери с голяма радост им сподели 
за чудатостите от предишния ден.

-Заведи ни в гората, покажи 
ни пещерата, искаме да видим 
куклата с  перлената красота и да 
говорим с твоята птица-
закрилник – викаха момиченцата 
дружно.

Мери се бореше със себе си, 
тъй като беше обещала на роди-
телите си да не тръгва към гората 
сама, но реши, че щом е със свои-
те приятелки ще бъде безопасно.

Шумната група се запъти 
към гората. Свиреха с уста като 
птички, гонеха пеперудите, къса-
ха цветя – носеше се детска глъч в 
тихата гора и така стигнаха до пе-
щерата, влязоха в нея и се смаяха 
от светлината на стаята, огряна от 
стоте слънца. Русокосата, къдро-
коса Шушан гледаше като хипно-
тизирана красивата кукла с 
царската корона от перли. Очите 
на Шушан станаха още по-ярки, 
като изумруди. Мери предусети 
опасност и предупреди:

-Който 
пипне куклата, 
го очаква беда.

Думите на 
Мери бързо 
стигнаха до 

ушите на Шушан, която не посмя 
да помръдне. Но нежната и 
кротка София неочаквано про-
тегна ръка към короната на 
куклата и изтръгна една 
перла.

-София, не бива да 
вземаш тази перла, без да 
ти е подарена. Не знаем на 
кого принадлежи тази 
кукла, тя не е наша – пре-
дупреди я Мери.

Но София се намръ-
щи и не искаше да чуе 
отчаяната молба на прия-
телката си. А и Шушан 
продължаваше да гледа в 
захлас… Изведнъж се чу 
пръхкане във високото...

Светлината в стаята 
бе толкова силна, че осле-
пяваше отправените към 
тавана погледи на момиче-
тата. Чу се глас, нежен и напевен 
и постепенно приближаващ се 
към тях. Появи се птицата-
закрилник, която тревожно кръ-
жеше в голямата стая и повтаря-
ше: „Денят ще стане нощ, денят 
ще стане нощ…”

Изведнъж започна да се 
стъмнява в стаята на стоте 
слънца. Отчаяна, Мери се обърна 
към птицата-закрилник:

-Моя закрилнице, моля те, 
помогни ни, посъветвай ни.

Тогава птицата отговори:
-Мери, вгледай се в пръсте-

на, който носиш на ръката си, и 
ще получиш своя отговор.

Мери погледна с учудване 
пръстена, но никакъв отговор не 
получи. Червеният камък свете-
ше, но не можеше да говори. То-
гава Мери се замисли и проумя 
думите на птицата. Пръстенът ѝ 
беше подарен с любовта на пти-
цата-закрилник. Перлата, която 
София откъсна от короната, бе 
изтръгната със сила. Светлината 
в стаята намаляваше все повече и 
възможността на момичетата да 

ТИТИ ШАХИНЯН (ТАКУХИ МИНАСЯН)

В СВЕТА НА ПРИКАЗКИТЕ
(за рождения ден на госпожица Лусия - моята племенница)

излязат от пещерата ставаше все 
по-малка.

Мери погледна своите прия-
телки и почувства как една сълза 
се изтърколи по бузата ѝ. Шушан, 
която мълчаливо гледаше, се 
стресна и бързо се придвижи към 
София. Хвана за ръката, в която 
София стискаше перлата и я по-
моли:

-София, нека заедно върнем 
перлата на тази царствена кукла.

София отпусна ръката си и 
заедно с Шушан вдигнаха ръце 
към короната.

Светлината в стаята се уси-
ли, лицата на момичетата отново 
грейнаха. Дочуха излитане на 
птица и радостно се запътиха и те 
към изхода на пещерата. Моми-
четата не усетиха как са прекара-
ли целия ден в тази пещера. 
Навън вече беше почти тъмно. 
Обзе ги страх от тъмната гора. 
Мери почувства нещо шумолящо 
в джобчето на роклята си и се до-
сети за златния лист. Издърпа го 
пред очите на момичетата. 
Всички сричаха в глас ТАЙНА и 
се удивиха на блясъка на малките 
камъчета, които изписваха тази 
дума - ТАЙНА. Така пътеката  в 
гората, през която колебливо 
вървяха, се осветяваше от камъ-
ните. Когато стигнаха края на го-
рата, камъчетата на златния лист 
изписаха нова дума пред погледа 
на момичетата  - ПРИЯТЕЛС-
ТВО.

МЪГЪРДИЧ

ХАЧИКЯН

*   *   *

Препускат мислите пристрастно,

изтичат думи като водопад…

И спомена си има място,

в душата няма сянка, хлад...

Животът мой – тъга и радост,

отлита бързо ден след ден,

пулсира в творчеството младост

и чувствам се благословен.

*   *   *

Мигове еднакви няма.

Миговете са самотни.

В миговете е събрана

жизнената ми грамотност.

Аз и с думите, с делата –

съм щастлив, не съм сгрешил.

Струна дръпнах си в душата...

Може да съм прекалил...

УПРЕК

На моя син Рафаел

Достойно ли е все да чакаш

да звънне телефонът през деня,

часовникът тревожно да те стряска,

отмервайки минутите, часа.

Душата ти е, сине, като птичка,

подмамена от нечия ръка,

подаваща ти мъничко трохички –

с илюзия, че утолява в теб глада.

Обичаш ли – дори не смея

да ти задам такъв въпрос,

а вече чувствам, че старея

и чакам отговора прост.

И страдаш ли или мечтаеш

за дом, огнище, топлота?

Защо душата ми терзаеш

и пълниш я с далечина?…

С живота трудно е да спорим – 

пред нас е времето и ще реши…

Каквото трябва, ще направим

и с риск съдбата да сгреши.

*   *   *

На братовчед ми, Мардик

А годините минават

и не можеш да ги спреш:

като поет изразяваш

мъката си.  И копнеж…

И пораснал, и достигнал

своя нов житейски праг,

не тъгувай ти, немигнал –

вгледай се в живота драг.

И с полувековна стъпка

тръгвай днес без суета –

времето ти носи тръпка,

този свят ти е съдба.

РОДИНО МОЯ

Родино наша, майко свята,
земя на моите деди,
ти извор си на светлината,
каляваш воля и души.

И сигурни сме в тази сила,
и често търсим твоя  свод – 
закрила си ни ти, закрила,
житейски път за цял живот.

Народът ни е храбър, малък
с дух несломим от векове,
сърдечен, изтерзан, но – камък,
не възприема врагове.     

Знам, неизвестни днес герои,
отдали са за теб живот:
премина бързеи, порои
с неопетнено име българският род…

И в паметта си, скъпа майко,
таим достойнство с векове –
за утре да оставим святи
послания за свойте синове.

АВТОРИ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ
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ПОЛЯ ХРИСТОВА

НЕ СИ ОТИВАЙ

Нощта е мамеща, разнежена –
усещам пролетния дъх.
Прибоят в ниското крайбрежие
люлее кипналия връх
на белите вълни, заоблени…
И ги пилее по брега.
Припада нощ –
безсънно пролетна –
не си отивай!
Ти.
Сега.

ВЕЧЕ ТЕ ИМАШЕ

Преди да те срещна – вече те имаше:
в моите сънища – цветни и будни,
в книга прочетена –
скрила ти името, 
в пясъка шушнещ
след нежния удар
на синьото морско вечно стремление…

Преди да те срещна –
нейде в картина
от филм недогледан
и в цвете смирено.
И на деня ми – в коприната синкава –
вече те имаше…

СТЪПКИ ПО ПЯСЪКА

Бяла плащеница морето прехвърли,
мостчето сънно покри.
Сенки неясни от мрака прегърнати,
пяната с длани изтри.
Стъпките, които сенките вписаха.
Всичко е кратко – съдба!...
Вече разбирам клонките виснали
на всяка бяла върба…

ДА ЗАТВОРЯ ЛИ ОЧИ

Разтворя ли широко пръсти,
затворя ли очи – ще си заминал
подобно камъчета пъстри
от сънища и пролетни, и сини.

Навътре кораби далечни
зад гребените на вълни изчезват –
миражите ми бели глетчери –
потъват в синкавата бездна. 

Така ги виждам. И така говоря.
От мислите си все една избирам:
разделя ни неистово животът,
съдбовно пак морето ни събира…

НЕ СИ ОТИВАЙ, МОРЕ

Грижовно ръцете са зидали дигата,
вълни буреносни да може да спре.
Стоят си високите, острите камъни,
пред своето синьо, сърдито море.
Конете му млади са, бели са гривите

прииждат и всеки напред се стреми…
Стоя на брега му аз, скрита зад мислите:
не сме ли в житейската буря сами…
И с думи грижовни изграждам аз дигата
на нашето малко житейско море.
Повярвай, предчувствам, то ще си иде,
вълни щом прехвърлят съдбовния рейд.

ЗОДИАКАЛНИ ЗНАЦИ

Нищо писано за зодията моя
не виждам в очите си:
нито царственост,
нито жажда за лидерство и слава…
Нещо ако има, то дори от мен е скрито.
А как ли Девата днес в тебе преживява
по стръмната пътека
за двама отредена?...
Трудно ми е с нея
стъпката си
да равнявам.
Зная само,
че лесно може да бъде ранено
сърцето ми – готово да прощава.

ВОДА ЗА ЩАСТИЕ

Морето ни помниш ли с лодка корубеста –
(тъй както е вечно в картини рисувана)?
…………..
Начупени миди лежаха на дъното,
когато ти плисна водата по пясъка.
Морето бе стихнало - кротко и сънено,
на глътки тревожни чайките кряскаха,
кореше ме пяната в морските зайчета,
защото затичах, протегнах си дланите,
повярвала в древно славянско предание:
„Водата, разплискана – носи ни щастие!“
……………
Морето ни помниш ли с лодка корубеста?
Тя е на пясъка, посока изгубила,
недорисувана, дори незавързана…
Водата за щастие там е замръзнала.

ПТИЦИ В НЕБЕТО МИ

Толкова полети – птици в небето ми!
Толкова думи с мисъл добра! –
тихо от мене – със  ветровете
(в някаква приказна, чудна гора)
тайно отлитат и свиват навярно
своите песенни, светли 
гнезда…                                                                      
Как да ги върна
и имам ли време –
с мен аз докрая
да ги заведа!?

КЪЩА НА БРЕГА

Бяла чайка на морския бряг
е моята къща… Но с вид недовършен.
Чудни хора прекрачват нейния праг
и отминават… После се връщат.

Тя помни всичко - прибрала криле,

вечер заслушана в дни отлетели.
В нея – по фара: бял  слънчоглед,
бавно си идват и тихо заселват
спомени весели – детският смях,
шляпане ситно на боси крачета…
Пипам стените – дали съм сама –
щом детски усмивки
в стаите светват?!

БОЛКА

Една кипяща болка
нагарча в отлежал пелин
и само Бог ще каже колко
дни грешни да си поделим.

Кълбо от вихър зимен
нашепва със свиреп рефрен
какво ли още си дължим и
щом огъня не можем да съхраним
да изгорим греха си земен,
а после – да си простим.

МОРЕ

Ромона на летен дъжд
усещам в тихите си нощи,
зората пак сънувам, плаж
и замъци с велможи.

Прижуряше ни слънце, зной,
далдисвахме с рибарски мрежи
и късахме безброй, безброй
рапани с дъхави копнежи.

Лудееше смехът по нас,
ухаеше брега на риба,
морето шепнеше на глас,
че всичко много ни отива.

И нека с мирис на море
дъждът отново се завърне,
аз пълни шепи слънце взех
и тръгнах без да се обърна.
След мене нека си вали!

ПОСЛЕДЕН РЕД

Вагоните неравно дишат,
заскърцва в релси есента,
как искам да съм бяла птица
и зимата аз в мене да приспя.
Как искам да съм вечно лято,
очите ми да парят от живот
и в теменуги да разцъфнат
морета, избуяли от любов.
Как искам да съм стрък на цвете
и да ухае есента на мед,
като мъниста дните наредени
да избродирам в колие.
Аз котвата ще вдигна
и с вятъра попътен все напред,
нощта съня ми ще притисне
дори и бавно да броя,
както вълната ще далдиса
от броеницата последния й ред.

Художник
Антония Йорданова

Художник
Антония Йорданова

Художник
Антония

Йорданова
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ГЕОРГИ

АНГЕЛОВ

*   *   *
Дали преминах пътя си добре?
Премного вярвах в другите. И тихо

се взирам в неподвижното море.

Къде,

приятели,

се изпокрихте?

И ето, сняг се сипва, дъжд ръми…

А тъжната везна на битието

отмерва точно колко сме сами

по тясното ни

мостче

към небето.

*   *   *
Това неутолимо, вечно „Аз” –
отложена присъда и измама –

държи ни в деспотичната си власт…

По-яростна

от тази хватка

няма.

Рисуваме и пишем, и градим,

деца отглеждаме, садим дървета,

но „Аз”-ът в нас расте неуморим

ведно

с алтруистичните

куплети.

Накрая се изнизва самовлюбен

с гримасата на жалък идиот,

неопростен, опустошен, изгубен,

така нареченият

наш

живот.

*   *   * 
Напразно чакаш, мравчице човешка,
да се отмести камъка пред тебе.

Извикай милиардите си братя,

за да го превземете отдолу!

За жертвените идоли това е 

единственият начин да ги сринат.

За жервените идоли, попили

кръвта на милиарди слепи мравки...

Внимавай как ще ги извикаш, мила.

Защото истуканът също чува

безжичното жужене сред тревите...

И тежка е ръката му от мрамор…

*   *   *
Един след друг спокоен пръст
ще ни повика.

И няма да вишиме ръст

тогава с никой.

Ще видим като срязан нерв

какво копнеем

и кой е бял, и кой е чер,

и кой сивее.

И ще изплува като кит

от терциера,

като каскет, унил на вид 

или галера

препълнена с достойни дни,

а не с досада,

робуване или жени

полуоткраднати

животът ни – свиреп и благ,

нелеп и дивен…

И може би тогава чак

пред негатива

присъдата ще разберем –

незакъсняла,  

сравнявайки го, щем – не щем,

с оригинала.

*   *   *
На Георги Н. Николов

А време няма.
Тътенът приижда.

Не вярвам да го чувам само аз.

Все пак е жалко.

Ефектът на 100–те маймуни

до българина ще достигне

след една космическа година.

И викам във ушите на сърцето си,

и викам с глас

в пустинята: Прогледнах.

Самичък съм, не ме сподири никой.

Освен сърцето на една жена.

Не ме сподири никой друг от тези,

които тътенът ще помете

като парцалени,

лениви кукли

надолу по широката пътека

към кратера,

описан от Йоан.

На своя Патмос жилите на листа

внимателно броя

и се усмихвам

на облаците, дюлята и коса,

понесен в накървеното небе…

*   *   *
Дали преминах пътя си добре?

Премного вярвах в другите. И тихо

се взирам в неподвижното море.

Къде,

приятели,

се изпокрихте?

И ето, сняг се сипва, дъжд ръми…

А тъжната везна на битието

отмерва точно колко сме сами

по тясното ни

мостче

към небето.

*   *   * 
Напразно чакаш, мравчице човешка,
да се отмести камъка пред тебе.

Извикай милиардите си братя,

за да го превземете отдолу!

За жертвените идоли това е 

единственият начин да ги сринат.

За жервените идоли, попили

кръвта на милиарди слепи мравки...

Внимавай как ще ги извикаш, мила.

Защото истуканът също чува

безжичното жужене сред тревите...

И тежка е ръката му от мрамор…

ВАНЯ ДУШЕВА е родена през 1967 
г. Завършва Бургаски Свободен Уни-
верситет. Магистър – логопед. Автор на 
стихосбирките „Безброй разсипани пъ-
тища” (1997) и „Ключ” (2010). Пише и 
разкази. Нейни стихове са включени в 
преводната Антология на българската 
поезия „Из века в век” (Болгарская 
поэзия), Москва, 2005. Публикувала е 
свои стихове в сп. „Везни”, сп. „Участ”, сп. 
„Околчица”, в. „Словото днес”, сп. „Буме-
ранг”, сп. „Зона”, в. „Будилник” (Лондон) 
и мн. др.

*   *   *
Изведнъж

избухна пролетта.

Животът ми

лумна в зелено.

Дъщеря ми

хвърля трошици

на врабчето,

което кацна до нея.

14.04.2016 г.

*   *   *
Колко дълго не съм

поглеждала небето - 

тази синева, пътуваща нанякъде,

в която да се гмурна,

да забравя...

А то...

Бод след бод

иглата ме съшива

и става все по-тесен

отворът на деня.

Затъжена съм за тревата

и за птиците,

за камъче от някой изрисувано.

Поспрях се най-после мъничко,

за да се огледам в живота,

в лазура, тъй свободен от посоките

и в онази капчица от светлина,

проблясваща от върха на ореховото 

листо.

Видях. 

Очите ми – обеднели.

*   *   *
Има ли път,
няма ли

синевата?

Изпуснах очите си.

Сякаш тарпани била съм затворила.

Не могат да се нагледат.

Неизразима, неизбродима е красотата.

В изгрева на слънцето

моята малка дъщеря ме прегръща.

Няма къщи,

няма огради,

няма покриви,

няма дори птици.

Няма.

Само дух,

който се носи над всичко.

Едно мигновено завръщане

у Дома.

*   *   *
Случвало ли ти се е,
когато спиш да стискаш зъби?

Да съзнаваш, че боли

и още по-силно да стискаш.

Да не знаеш какво искаш да за-

държиш.

Душата ли?

Живота ли?

Смисъла?

*   *   *
Пръстите на мама се изкривиха
от чоплене на земята.

Краката й олекнаха

от бързането да ме отгледа.

От бързането да й остане Време

да плете терлички,

да даде целувките

и всички милувки,

за които е нямало време.

Мама реши косата на дъщеря ми

и й бърка името.

Мими се смее:

- Бабо! Мама е вече голяма...

Спирам!

Прегръщам мама.

И замирам

в прегръдка със Мими.

*   *   *
На  моя съпруг

И те търсих...

Светът ми е пълен.

Само някога се гневя –

„С тия твои книги до тавана”

къде да сложа саксията 

с циклама.

*   *   *
Сънувах Ангела си.
Помагаше ми да занеса 

Великденското пламъче вкъщи

и пак да запаля кандилото.

*   *   *
Пренаселен е нашият дом.
С живи и мъртви поети.

Отворен портал във времето

е този компютър.

А ти си сам.

Аз...

Когато я няма дъщеря ни,

готвя – режа лук за манджата и за са-

лата.

Все ни липсваш.

На мен – че пак е с ожулено коляно.

На нея – да откъсне точно оная 

ябълка.
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ГЕРГАНА СЛАВОВА 

СТРУНА

В прозореца ми

се оглеждат

и улици, и гари,

и пътищата стари.

В  прозореца 

дървета сричат -

нима и те се учат 

да обичат?

Зад прозореца 

се шири равнина.

На длан от мен

зад нея е дъга.

И момини сълзи

наболи са в душата ми...

Первазът е пътека.

Очите ми ли виждат

надалеко?

РАЗГОВОР
С ВЪЛНИТЕ

Море, разкъсай 

синята си риза

небето в нея

пак да слиза!

Да слизат на ята 

звездите

и златната луна 

да ги разпитва.

Море, разкъсай

синята си риза!

Ще я закърпят 

земните посоки.

На сушата 

моряците ще слизат,

загледани след 

празничните рокли.

Море,

разкъсай моите въпроси.

Те са платната шарени 

на дните ми.

Защото вечно, вечно

ще те питам…

ПОРТРЕТ НА ЕСЕНТА

Есента   протегна   длани, 

да се запознаем ме покани.

В стилен оранжево-жълт костюм,

с ненатрапчив, цветист парфюм,

с червено-златни коси,

седна  до мене и сведе очи...

Ноември мрачен духна в длани

и на валс мислите ми покани.

Прошепна ми, че всяко листо

е писмо с почерк  в  златисто

пратено тайно до нас от Бог.

И започна нашият диалог...

И  разбрах, че послание има

в играта ни тъй незабележима.

В човешкия ни кратък земен  път

всеки сам избира своя кръстопът

и носи своя кръст над всичко

търсейки щастие мъничко. 

   

РАЗМИСЛИ
НА ГЛАС

Какво са парите всъщност?-

Средство за размяна!

А защо понякога разменяме душите си

за нещо,  което не ни трябва!

За забързания ритъм на годините,

за импулсите на дните ни отрудени...

Все нещо трябва ни, все нещо искаме,

все нещо още липсва ни...,

а научихме ли се, се питам,

научихме ли се, да се обичаме!

ПИСМО

“Звездите са дребни монети

в звездната шапка на Господ”.

Аз не искам тези планети,

нито млечния път да ми свети,

ако тебе те няма !

Денят ми е тъжна телеграма.

Небето е скъсано платно на художник,

безкрайно талантлив, но самотен.

Не искам нищо в замяна,

aко тебе те няма, ако тебе те няма!

Ти знаеш ли колко е важно

да чувам шума на вълните,

които с твоя глас ми говорят.

Да виждам усмивката на звездите,

които се оглеждат в твоя поглед.

Във всеки порив на вятъра

да усещам ръцете ти,

как милват косите ми

и галят нозете ми.

МИГ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ

Когато претоплям с невидими реотани

измокрените дрешки на босите надежди

и в чашата на безумното очакване

се стича разтопена вяра - свещ ми трябва,

за да видя сянката на отворения прозорец.

(Отворен за да избягам от бездънното мълчание.)
Свещ ми трябва, за да видя мравките

и да тръгна по следите им забравени...

Следите на мравките...

Те отвеждат в царството на мъдрото съществуване.

Но аз съм малка - мъдростта им да изпия. 

Малка съм да отключа сърцето си,

да опазя магията.

Малка съм да ми свети луната,

а следите на мравките така ме привличат,

гълъби бели - в очите им черни

душата ми сричат!

Не, нищо друго не искам в замяна,

ако тебе, тебе те няма!

Така, че не тръгвай, не помисляй, недей,

пътя ти земен не свършва, а започва с

всяко мое "Здравей"!

ЗА КНИГАТА

Тази светлина така ме подмамва…

Като нощна пеперуда кръжа около нея.

Искам по-отблизо да я видя,

а всъщност, очите ми вече изгарят.

Някой би казал: Защо ти е слънцето?

А всъщност е огнена книга,

в която буквите сбират 

на целия свят топлината

и разпалват жарава,

която човек носи,

докато има душа 

и сърце за словата.

     

И  КАКВО 
ОТ  ТОВА

И какво от това,

че днес е Неделя?

И, че са затворени

кафенетата?

Аз ще изпия от вас 

каквото намеря -

може би малко обич

в студения ден...

И какво от това,

че улиците са сиви

и са покрити с прах?

Ще вали тази Неделя-

градушка от грях!

И какво от това,

че е зима и е пусто?

Две длани топли 

до мене да има, а другото 

е само изкуство!

ОПТИМИСТКА

И да тръгна, не зная дали ще стигна!

Има ли смисъл тогава? -

Обичам да вярвам, че вятърът

духа направо в платната ми,

и  че дъждът ме обожава,

затова идва на гости само поканен.

Обичам да вярвам, че слънцето

на моята веранда разплита косите си

и огнено, жарко и палещо

свети направо в душите ни.

Обичам да вярвам, че вълните

всички тайни с мен споделят,

че сбират от мене сълзите

и затова е солена водата...

Обичам да вярвам, че силна съм

и че няма пътека безизходна,

но стоп, май се колебая:

Този път истински ли е

или ме води към рая?

ВЪПРОСИ

И  някак си остана

в сянката Човекът.

Изплува на повърхността

светът  бездушен

и  после славеят се сгуши,

записан на телефонен запис.

Спрях да чувам ритъма

пулсираш на Земята  -

силен тътен

на машини и компютри...

Чат в мрежата,

Фейсбук профил...

Изгуби се Човекът,

заслушан не в птичи глас,

а в звъна на телефона си.

…………..

И аз видях, как преди сто години-

 светът бе друг!

Какъв ли би бил той

след още сто години?

А след още двеста?

Ще има ли някой 

който да ми каже?

ОТКРОВЕНИЕ

В най-топлите ноти,

в цветовете на дъгата,

в капката кристална,

в стиха събудил се сега

открих те - Песен бяла

и сбъдната, сбъдната мечта.

Ръцете ми недей, 

недей докосва с устни

ще се опариш

в жаравата на моята душа.

Играта е безумна,

закъсня да бъдеш

моя капитан.

А в дъжд тактуват 

капки нежност,

пулсират светове,

една илюзия за вечност

това е което 

животът ни отне!

Художник
Антония

Йорданова

Художник
Антония Йорданова
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ПЕТРАНКА

АЛЕКСАНДРОВА

 

 

ЖАЖДА

Ще догоня дъжда аз с колата,

ще подложа изпръхнали устни

и преди да попият в земята,

светли капки по мен ще се спуснат…

               

Ще се хвана за тънките струи

на бръшляна аз с порива жилав

и през мене в пръстта ще нахлуе 

на живота най-чистата сила.

                       

И с живителна влага пропита

като тази земя освежена –

ще омеся аз с капките питка

да нахраня и тебе, и мене.

ПАСТИРКА НА ЕЛЕНИ

В гората като в манастир навлизам

и коленича над самотна диря,

от корена до крехките филизи

зелена кръв пулсира…

                        

Дърветата със мелодични пръсти

оплетоха косата ми на плитка.

Погледна ме изпод ресници гъсти

една елица вита.

До кладенче приклякам разтуптяна -

за този искрен свят съм аз родена,

завинаги при него ще остана –

пастирка на елени.

БЪЛГАРСКА ПРЕЛЕСТ

Сядам аз в скута на пролет уханна

да ме закичи с венче от иглика,

сърненце в зелени шубраци люляно

под майчино виме муцунката тика…

 

А птиците вият гнезда фестивални,

ухаят зюмбюли и нарциси греят.

Орел пируетства в небесния залез,

копитца на конче препуснало пеят.

На хубост безмерна е щедра земята

когато зачеват се толкова плодчета,

гальовно разтворили чашки цветята 

очакват целувки на пчелни хоботчета.

И струва си, да се родиш на земята ни

само за дивната българска прелест,

тук влюбени двойки зачеват децата си

и своите песни космично изстрелват.

ПОСВЕЩЕНИЕ

На всички българи в чужбина

И накрай света да му постилат

с роден дом човек не се разделя,

че закона на кръвта е силен,

щом в сърцето тласка този белег.

            

И с отворена душа за всичко:

за добро и зло, за смях и мъка,

той пред него само коленичи,

няма със родината разлъка.

И в пространствата на вековете –

пряко робства, теглила и рани,

той е маломерната комета,

но с каква следа е в паметта ни.

***                                                      

На милата ми майчица

Луната – красавица бяла

ме гледа с очите на мама.

Не мамо, не си умряла,

тебе просто те няма.

Кажи ми Луна, къде е,

в кои простори небесни

с мама сега живеят

тъжните нейни песни?

Знам, сянката й вградена

нейде в звезда далечна

краси днес друга вселена,

вечна си мамо, вечна.

ОСЪЗНАТА МОЩ

Искам да спя под звездите

в каруца от прясно сено,

от песента на щурците

да пия узряло вино.

И както валят сетивата

от патриархален възторг –

да слушам теб „Лунна соната“

с наслада – акорд по акорд…

И кръста на моето тяло

да служи за верен компас

на щура звезда полетяла

към моя човешки екстаз. 

С благословена десница

слова да пилея – разкош,

летяща на воля орлица,

съзнаваща своята мощ.

СРЕЩА

Денят изтича в залезния улей

и ни събира двама вечерта.

Гората стъпките ни е дочула,

пътеките постила тя с листа…

И съхранил ти в мъжките си длани

на късна нежност, тъжна топлина,

не искай с теб навеки да остана,

върни се пак при другата жена.

Очите ти в очите ми се вливат

тъй както ручей в придошла река –

бъди докрай илюзия красива,

да мога - обич да те нарека.

ЗЕМНО NLO

Космичен път пред мен блести –

какво ли има там се питам.

Спирала луда се върти

и ме въздига до звездите.

            

Спасена съм от земен крах,

нов дом ще диря из безкрая.

Метеоритно оцелях

най-после да открия Рая!

Попаднах в несънуван плен –

планета девствена и чиста,

и другоземец умилен

с – Добре дошли! – ще ме здрависа…

Тук с песни дом ще извися

за родовото потекло

и космоса ще прекося

да види – земно NLO.

БЪЛГАРСКАТА ЖЕНА

Когато българка запее

заслушват се дори звездите,

чаровница с талант орфеев

тя вече е космичен жител.

Когато българка обича,

тя е същинска Афродита –

мъже пред нея коленичат

като богиня я почитат.

Когато българката пише

шедьоври вае, не за слава,

за род и бащино огнище

тя просто класика създава.

                

С кръвта си българския корен

от пепелищата спасява,

когато българка се бори,

тя непременно – побеждава.

РУСАЛКА

Тръгнах да се видя аз с морето,

ситни стъпки шушнеха след мене…

Спомен ли забравен тихо крета

или на есен котешка рефрена?

            

В предчувствие, че нещо ще се случи,

дали ще дойде грандиозен облак –

обърнах се, едно бездомно куче

споделяше с морето мойта обич.

              

Светкавица морето ли заснема,

гръм хвърли над града огромна мрежа,
градушката ми сложи диадема,

препуснах на вълните по манежа…

Исусовски се носех по водата

и кой нозете ми така извая,

че вече бях русалка опашата,

как случи се това, сама не зная.

И сън далечен вече бе земята,

морето стана моята родина –

в подводния му свят невероятен

флиртуваха със мене два делфина.

напече и ще се запотим като те-
нисист на Уимбълдън да го е-а.

Борката не се и опитваше да 
му противоречи, защото знае-
ше, че няма смисъл. Про-
мърморваше нещо сънено и се 
качваше на трактора. Този ден 
баща му беше решил да возят 
бали слама от един от най-отда-
лечените блокове. Борката се 
качваше на ремаркето, а баща 
му подаваше балите, което си 
беше доста трудно и умори-
телно. Натовариха ремаркето и 
баща му се провикна.:

- Хайде, сядай да тръгваме 
да го е-а.

Борката седна до баща си, 
който беше целия в пот, в каби-
ната, но тракторът не запали.

- Ах, да е-а твойта мама и 
пружинка, знаех си, че пак ще 

ми направиш проблеми.
Баща му знаеше какъв е де-

фектът и се зае с отстраняване-
то му като псуваше и пухтеше 
като трактор по баир. Най-после 
аварията беше отстранена. Баща 
му си изтри, доколкото можеше 
омаслените ръце с малко слама 
и се качи в кабината.

- Така е, Борка. Новият 
трактор струва майка си и баща 
си да го е-а. Ама догодина 
непременно ще събера пари за 
нов. Мамицата й и пружинка, 
скъси ми живота. Ама новият 
трактор ще го караш ти. Ти ще 
се ядосваш с него. Какво 
мислиш? Ама трябва да се нау-
чиш да псуваш. Хайде, напсу-
вай, че да ти олекне.

- Не ми е тежко – каза 
Борката. – Защо да псувам?

- А, бе, напсувай така, без 
нищо, да се разбере, че си мъж.

- То се разбира, че съм мъж 
и без да псувам.

- А, бе, няма значение, ти си 
напсувай така...

- Е, не искам да псувам. Ти 
какво, ще ме биеш ли?

- Като не искаш да напсу-
ваш, слизай от трактора. Ще хо-
диш пеш да възмъжееш! 
Борката слезе от трактора, 
затръшна вратата и изгледа ядо-
сано задницата на ремаркето, от 
което след известно време се 
вдигна гъст прахоляк.

Не му отне много време да 
свикне с новото училище. Нала-
гаше се да пътува до града всеки 

ден, но имаше удобни авто-
буси и това не беше 
проблем. Е, трябваше повече 
да се чете, но той не се пла-
шеше от четенето, само по-
някога не му стигаше 
времето, когато баща му го 
караше да му помогне в ра-
ботата. Той не беше сред 
отличниците, но се справя-
ше добре. Не можа да устои 
на настояванията на майка 
си да си носи сандвич от къ-
щи за закуска, макар че по-
някога някои от учениците 
бъркаха в раницата му, кога-
то го нямаше и крадяха за-
куската.

Един ден той отиде да се 
измие, за да си изяде санд-
вича. Когато се върна, наме-

ВЕЛИКО БОЕВ

ЕЗИК МОЙ

От стр. 3

Родителска среща.
Художник Петър Н. ПетровНа стр. 12

АВТОРИ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ



Варна, бр. 2 (49), април 2017 г. 9КНИГА ПОД ПЕЧАТ

Търпилото на Радул се беше 
скършило, като разпукан пискун 
от изсъхнала свирчина. Трите 
дни до сватбарската неделя му се 
сториха, цяла година. Не го 
свърташе в кашлата. Отмиля му 
и стока и имот, метна се на коня 
и отпраши към Съръгьол (Любен 
Каравелово). Горе на стръмното 
под Чатал таш дръпна душманс-
ки юздата и закова коня на 
място. „Къде? Къде съм тръгнал 
аз? Къде? При братята ли? При 
мама ли ? Тя мойта майчица, син 
турчин не ма е раждала. И туй ли 
да й река. Майко, майчице на 
турчин станах Биршен да взема. 
Братята ще ме заплюят, старата 
ще ме прокълне. Този срам ще я 
утрепе. Зет на Емир бей ставам. 
Тоз кръвник, тоз мискинин, що 
хора е затрил, що християнски 
души е изял по боаза на Баир ба-
ши. И тоз поганец, кръволок на 
мен тъст да ми стане. Тоз резил 
прошка няма, той и мама, и бра-
тята и мене, всички ще ни вкара 
в гроба.“

Но в изтерзаната му душа, 
като пролетен повей прииждаше 
жална любовна песен: „На сърце 
ми лежи, мила мамо, една люта 
змия. Не ми било люта змия, ми-
ла мамо, най ми било севда.”

Радул разигра коня, изправи 
го на задни крака и се провикна, 
както в песента:

- Мале, майчице, мила мале! 
Милна си ми, жална си ми. 
Жална си ми, ама те прежалвам! 
Майка прежалвам, Биршен не 
мога! Биршен ще ми бъде булка-
та, ако ще цял свят да се затрий. 
Ако ще пушка на две и сабя на 
четири - Биршен (единствена) ще 
бъде!

Пусна юздата и подгони коня 
обратно към кашлите. Преди 
сватбата не мигна цяла нощ. 
Излезе от собата нагизден като 
султан. Чобаните едва познаха 
чорбаджията си: бяла кенарена 
риза, бели беневреци гай-
танджии, тежка сърмалия салта-
марка, бяла чалма и черен кожен 
пояс. От него надничаха главите 
на два сребърноковани пищова и 
дръжката на тънка черкезка ка-
ма. „Мяза ми тази чалма, като 
чан на шопар. Тъй ще дрънча по 
селата наоколо; свой на чужди 
чужд на свои, белязан с безверна 
вяра, дюмне (вероотстъпник).” 
мислеше си Радул докато сядаше 
в шейната, застлана с писани 
черги и три козяка. На капрата 
вече се мъдреха Юмер и Юсуф. 
Мустаците им бяха увиснали, ка-
то мрачните мисли в главите им. 
„Този чорбаджия, нашия, че дава, 
дава. Дава, ама чак главите си да 
дадем за него, повече идва. Ня-
махме го този пазарлък, за една 
мома да идем курбан. Ама пуста 
беса (клетва), дума му дадохме. В 
аллах му се клехме, сичко да му 
вардим: и стада, и имот, и чорба-
джийската му глава. Пуста беса.” 
Така мислеше Юмер, ама времето 
доде късо.

Като огромен подострен 

джелатски кол, пред очи-
те му щръкна минарето 
на Дервентската джамия. 
Чалма до чалма - дрипа-
ви, сърмени, шарени, заприщва-
ха сичките сокаци наоколо. Куцо 
и сакато се беше изсипало на 
мегдана да зяпа тоз гяурски сеир.

Юмер първи зърна сараите 
на бея с високи дувари и бойни-
ци. От всеки мазгал (амбразура, 
отвор) надничаше масур на запъ-
ната пушка. По горните чардаци, 
маскарите, хич не се и криеха. 
Един зевзек (шегаджия) даже за-
мери шейната с 
пушката си. Юмер 
изтръпна: „То туй 
майтап, ама на голо 
дупе. Даде ли бея 
нишан, сто пушки 
ще ни гърмят на 
едно, затриват ни 
одма (веднага).

Пуста беса, оти-
дох си млад и зе-
лен!”

Двукрилата кована врата на 
сарая заскърца и се отвори. По 
изметения калдъръм, важно и 
наперено пристъпяха двамата де-
рибеи (тартори, главатари) на 
Дервент, нагиздени пъстри пау-
ни, целите в сърма и злато с 
маслинено зелени грамадни 
чалми, украсени с монограм и со-
колово перо, червени генералски 
ботуши, алено лъснали, сякаш 
бяха газили прясна кръв. Млада, 
стройна и гъвкава девойка, забу-
лена в черна шамия и бурка 
ситнеше плахо, като сърна между 
двата вълка. Трепереше цялата. 
Крепяха я под ръка да не падне. 
Беят вдигна глава. Зурлите, тъпа-
ните и кларинетите млъкнаха. 
Тълпата онемя.

- Айде, чорбаджи, целувай 
ръка и вземай булката си.

Черната бурка го стрелна с 
две големи искрящи, зелени очи. 
Не палави, не игриви, не черни! 
Зелени! Тази уплашена кадъна не 
беше неговата Биршен!

Радул побесня от гняв и 
сграбчи дръжката на пищова; ма-
сурите на стотина пушки го за-
мериха на часа. Грозен гръм 
оглуши мегдана. Двамата арнаути 
паднаха първи, надупчени като 
самоковско решето, целите 
оплискани в кръв. Момата се 
струполи до него, окъпана в 
кървави сълзи. Жестока, жилеща 
болка го смъкна на коляно и той 
видя очите на издъхващата, не-
доубита сърна. Те още не искаха 
да угаснат, още питаха, още моле-
ха; за младостта, за живота, пи-
щяха, че искат още да погледат, 
още малко да се порадват на бе-
лия свят. Тези още не смирени 
очи го упрекваха безпощадно: „И 
ти си звяр, като тях!”

Радул натъкна пищова 
обратно в пояса. Кървавата ка-
сапница остана само в главата му 
като жално одринско театро.

- Какво се кумиш, чорбаджи, 
целувай ръка и прибирай булка-
та, че дъртия ходжа замръзна. 
Беят протегна ръка с рубинен 

златен топуз на пръста. Радул се 
наведе и я целуна: „Ах, само да я 
захапя, от китката ще я прегризя, 
само пръстена му ще изплюя.”

На свой ред Турхан бей по-
даде ръката си, ниско, ниско. За 
да я целуне, българинът трябва-
ше да се превие на две. Наглият, 
мръсен поглед на турчина се хи-
леше право в лицето му. „Не ръ-
ка, чизмите ми целувай. Целувай 
и се моли дюмне с дюмнето. Пак 

много ти дадохме. Хуба-
ва трампа стана, баш па-
зарлък. Бейски зет ще ми 
ставаш? На теб и слуги-
ня, туркиня ти е много 
гяурино.”

Кръвта отново нахлу 
в главата на чорбаджия-
та, но молещите зелени 
очи пак я укротиха 
„Пребори юнаклъка си, 

Радуле, за тоз пусти живот, за 
едната младост, за едната севда. 
Пак се прекърши, душо!”

Погледна Турхан бей в очи-
те, преви се на две и целуна 
отпусната космата ръка.

Кеф, мазен кеф се разля по 
лицето на турчина. Душата му 
заблея, като стригана овца, наче-
сала крастата си по трънаците. 
„Преви се пехливанино, пречупи 
се, колко му е после и мекере да 
ни станеш. Видя дебелия казък 
(кол), уплаши те чапраза 
(острието) на сатъра и клекна. 
Къде ти е сега юнаклъка бе 
дюмне с дюмнето. Който вяра ня-
ма и сила няма! Празен е, сухо, 
криво дърво... само за огън ста-
ва.”

Радул се запъти към джа-
мията по белия сняг, повел за ръ-
ка забулената в черно, черна като 
гарга булка. Горкият стар ходжа 
беше замръзнал на шушулка. 
Едвам сварваше да обърше в ши-
рокия везан ръкав, рънката 
(редки сополи) капеща от гърба-
вия му, като хищна човка нос. За-
редиха се молитви, една след 
друга, на пресекулки, жално 
жалки, сякаш дърт прегракнал 
петел, кукуригаше за любов на 
торището. Измърмори сватбени-
те сури от корана и ги изпрати с 
проста човешка благословия: 

- Абакалъм (сега, давай) Ра-
дул ефенди, води си булката по 
живо, по здраво из пътищата на 
Аллах. 

Само той, от цялото село не 
знаеше за този кашмер (униже-
ние).

Писнаха пискуни и зурли, 
задумкаха тъпаните. Викове и 
песни се издигнаха чак до малко-
то схлупено селско небе на 
черкезкия Дервент (Изворско), 
жадно за такъв невиждан до днес 
сеир.

Когато шейната напусна се-
лото Юмер се разгърди до голо и 
плю в пазвата си: 

- Чудо стана, голям късмет 
извадихме. Да си дюмне боюк 
файда, има галиба (голяма полза 

има май). Два господа та 
вардят и Христос и 
Аллах. Двоен декиш, най-
яко държи!

Радул сграбчи черната бурка, 
свлече я от кадъната и разбули 
лицето й. Юсуф подскочи стъпи-
сан и едва не падна от шейната. 
Завалията, чак сега се усети, че 
булката не беше Биршен.

Бялото моминско лице 
пламна и едрите солени сълзи 
пресъхнаха.

- Аман (недей), Радул чорба-
джи, аз не съм крива. Ей тука, на 
гърлото, гол нож ми туриха и на 
тати, и на братчетата ми. На таз 
грозна лъжа, на тоз черния грях 
да кандисаме (да се съгласим). И 
аз, и бубайко (татко). Канди-
сахме. Зорна сватба (насила 
сватба); аллах лъжем, живот 
отърваваме. Аллах лъжа, тебе 
лъжа, първо либе, първа севда, 
себе си най-излъгах! Не съм ти 
лика, прилика. Бедна съм аз, ра-
тайкиня. Ни пара, ни имот. Пък 
ти си личен. Юнак, хубавец, баша 
на всички българи. Имот имаш 
от бея повече. Едното нищо съм 
аз пред тебе. Едно голо сърце, 
чисто, ама и него нямам вече, взе 
ми го, дадох ти го. В тоз черен 
бейски золум, зорна ма вкараха, 
ама ти ми прочете душата. Про-
чете я и я прости. На две се пре-
ви и на онез маскари ръка 
целуна…, а се ги беше заклал. 
Сполай ти душо, не ръка, ногите 
ти целувам.

Юмер размахваше камшика 
душмански. Шейната кривна от 
пътя и удари кестерме (направо) 
през полето. Едрите, охранени 
коне понякога затъваха в 
преспите до коляно, но пак се си-
леха да препускат. Осквернената 
му мъжка душа, свирепо скърца-
ше със зъби: „На сватба ви додах 
уж, пък вие с пушки ма замеряте. 
Майтап било. След тоз майтап, 
резил. Турхан бей, един дослук 
ни остана - ножа в сърцето!” Чак 
сега, насред голото бяло поле, 
другия арнаутин Юсуф се 
даврандиса (дойде на себе си). 
Страхът от опънатата на косъм 
кожа, изби диво в протяжна 
албанска песен, която ръмжа 
през целия път до Съръгьол.

Чобаните бързо ошетаха ко-
нете, разгоряха оджаците, затво-
риха се в одаята си, натряскаха се 
и заспаха мъртвешки, без да сло-
жат троха в уста.

Радул бръкна в раклата и 
извади чисто нов сукман.

- Тез шалвари да ги фърляш, 
е с туй са премени!

Зубие го погледна засрамена, 
но чевръсто (бързо) почна да се 
преоблича зад гърба му. В собата 
беше тъмно, само игривия палав 
пламък тук-там закачливо 
близваше полуголата млечно на-
пъпила, тънкокръста, гиздаво-
гъвкава, като дрянова пръчка, 
снага. В тежката й моминска 
пазва мърдаха две мъжки 
козленца и бучеха с рогцата си, 
отеснелия и опънат сукман. Ра-
дул въздъхна тежко: „От хубава, 

по-хубава. Ама, че работа: такваз 
мома да я търсиш, няма да я на-
мериш. Галена, кръшна, гиздава. 
Хубава, пустата, хубава... ама 
Биршен не е! За такваз хубост, 
нямам сърце! Камък ми е сърце-
то, канара! Глави да троши, не да 
либи!”

Просна белия си ямурлук на 
хасъра (рогозката) и се тръшна 
върху него. Зюбие се сви в най-
далечното ъгълче на миндера. 
Как искаше тя да го погали, да го 
прикотка, като дете, да гушне 
къдравата му глава в скута си и 
да го преспи, кротък, като 
агънце. Но нежният и снажен 
мерак, лежеше на пода безчувс-
твен, като мъртвец.

- Радул чорбаджи, ако толкоз 
ма не щеш, върни ме. От тати се 
не бой, той няма да гони карес, 
ама онез бейове, катили (убийци) 
ще ни вземат главите. И нашите 
глави и твойта!

- Бъди рахат (спокойна). 
Българин, булка вземе ли, чиста ли 
е, честна ли е, назад не я връща. 

Коравата мъжка дума, 
кротна уплашената душица на 
девойчето, а в неговата, отприщи 
дива омраза. Затресе го треска, 
затрака зъби от яд, пред жешкия, 
буйния огън: „Ще бастисам 
Дервент, ще го запаля от четири 
края, всичко под ножа ще сложа 
и моя имот, целия, и той на пе-
пел, пък аз хващам Балкана, с 
едната гола душа. Господи, защо 
ми вадиш душата! Щото си дадох 
вярата ли? Христос ли си, аллах 
ли си, що тъй си го наредил чи-
ляка. Едно сърце си му дал за 
всичко: за севда и мъст, за радост 
и мъка, за рожба и смърт. Едно 
сърце как да отрай?  Не може 
пустото, пръска се. Камък, камък 
трябва да стана, мермер камък, 
да ма препикават, анадолските 
бейове, кучешката. Не го ща туй 
сърце, таз камък душа - прибери 
си я! Пепел душа, грозна рана; 
кое добро, кое зло, кое лъжа, кое 
истина - не отбира. Как да ти 
разбере, че любов на омраза ста-
ва, ама омразата на любов - ни-
кога. Христос ли си, аллах ли си, 
шейтан ли си, баш черен дявол 
ли си, Господи? Едно знам аз и 
тъй ще ти го река. Смърт ли е, 
само черен коч ще я качи и черно 
агне ще ти роди! Смърт !” 

Зюбие, тихичко хленчи под 
чергата цяла нощ и заспа, чак 
призори. Сънува се бяла булка, 
уж булка, пък как тъй изведнъж 
на бяла котка стана. Бяла, бяла, 
на сняг бяла, потриваше се, гале-
ше се, мъркаше в краката на ва-
къл овчар. Юнакът бръкна в 
пазвата си, извади сърце от ка-
мък и го захвърли по нея. Удари 
я, тя подскочи на сън и болката я 
събуди. Дрямката беше пребори-
ла Радул.

Момичето се изхлузи ти-
хичко от миндера, присламчи се 
на белия ямурлук, сгуши се на 
гърдите му като котка, помърка, 
помърка и сладко заспа. Мома 
легна, мома стана!

РАДИ РАДЕВ

КОВАРНА ТРАМПА
От бр. 48

Следва
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СТЕФАН

ДИМИТРОВ

ПРЕДИ
ДА СЕ РОДЯ

Преди да се родя 

исках да бъда вечен, 

на екс да пия от чашата 

бездънна на живота. 

На поразия да греша, 

без за това да получавам 

удари от Съдбата.
 

Какъв е смисълът тогава

да се родя, без да узная 

сладостта на болката.

НАДЕЖДА

В тази тъй досадна плитчина, 

в мрежа от тръстиките изплетена, 

почиват корабите мъртви. 

Котвите - къде са те? 

Потънали са в свое отчаяние… 

Само корабните мачти 

не се  предават, непокорни са. 

Защото знаят, че тук, 

в корабното гробище, 

възкръсват екипажите 

и за пореден рейс отплават 

с корабите си безсмъртни.

ПРЕРАЖДАНЕ

Пиян от коктейла ароматен 

на мащерка и сребърна роса, 

тук, сред вековната гора, 

душата ми приема образи различни.

Духът ми като мъничка сърна 

закрила търси в белите камбанки, 

а сърцето все се пита 

кога двукракият му хомо 

ще се преобрази и в птица…

*   *   *   
Отново искам 

да се завърна там, 

на тихата алея 

при момчешкия си сън… 

Отново ръцете твои да докосна, 

звездата моя да открия в косите ти, 

венчали се със аромата на липа… 

Сънят се сбъдна!
 

Не бързай да си тръгваш 

преди вечността да превърне 

съня на морската скала в поезия

от синева.

ПРОБУЖДАНЕ

Покрит с мъгли и сажди 

събужда се градът. 

И от пещерата си панелна

всеки тръгва в утринта. 

Къде? За някъде! 

Подсещат го локомотивни свирки. 

Травмаите трополят по завоите 

и ватманът - какво чудо, ето, вижте го! - 

озарен от светлина в кабината си тронна 

източва електричество 

от висящите над него жици. 

И като червено конче го пришпорва 

из улиците на града разбуден.

ЛЯТНА ЛЮЛКА

Зелените чадъри на гората 

ме спасиха от внезапно рукналия дъжд. 

Какво лято! Над дърветата

и в небесата -

вече сини, се люлее 

пъстроцветната люлка на дъга.

ВСЕ ОЩЕ
НАМИРАМ СИЛИ…

Все още намирам сили 

да живея, да съществувам. 

Все още имам привилегия велика 

да страдам и обичам. 

Напук на косите си бели. 

Все още усещам гравитацията земна, 

кислорода целебен на Балкана… 

А над Градището, в небето, 

моята звезда, 

като прелетна птица преди да отлети 

ми намигна. Е, това ми стига…

СНЕЖНИЯТ ЧОВЕК

Стопи се белият сняг 

в топлата прегръдка на пролетта. 

Изведнъж смален и ненадейно, 

снежният човек не успя

да се сбогува с мен. 

Признавам, докривя ми, 

защото бяхме се сближили много 

в дните на бялата зима.

СЪНУВАНИ СПОМЕНИ

Сянката уханна на липите

по уличката тясна 

търкаля към брега 

шарената детска топка…

А може би невидима ръка 

търкаля земното кълбо 

към зъбатата уста 

на чудовищна акула… 

Долу, край даляна, 

тихо и спокойно 

димят лулите 

на моряшките колиби. 

И в спомени, които, уви, 

само сме сънували, 

все търсим несъществуващи 

острови на съкровища.

*    *    *
Тополите, 

обрулени след буря, 

напомнят свещите, 

току-що духнати 

върху празничната торта. 

Човек не знае кое е по-добре - 

да ги угаси 

или да светят до своя край, 

додето имат сили…

*    *    *
Камчия и Лонгоза - сестра и брат 

от началото на времето. 

Където нейната снага се вие 

и той натам поема. 

Със снагата си могъща 

от ветрове и клони сплетена. 

И когато стане нужда, 

брат сестрата ще закриля…

*    *    *
Не се познавам,

не съм това, което 

е трябвало да бъда. 

И като блуден син, 

не ми остава нищо друго, 

освен да се завърна 

при своя ембрион. 

И после… 

Всичко отначало.

Случаят 
беше с брига-
дир на 
монтажна бри-
гада, която 
изграждаше първия български 
голям подемен кран в Кора-
бостроителния завод в град 
Варна, България. Ламаринените 
листове, с които той се 
изграждал, се поставяли хори-
зонтално на земята, притискали 
се един върху друг и това 
затруднявало тяхното поеди-
нично отделяне и използване. 
Бригадирът поискал от инжeне-
рите да изготвят проект за сте-
лаж, в който ламарините се 
поставят вертикално и лесно се 
отделят. Проектантите се забави-
ли. Тогава той сам скицирал на 
един лист това, което му трябва и 
го дал на майсторите, да построят 
стелажа. Не се замислил за те-
жестта, която отделните прегради 
могат да поемат. Стелажът влязъл 
в действие и облекчил работата. 
Но в даден момент едната прегра-
да не издържала. Ламарините се 
повлекли по механизма на 
„кибритените клечки” и при-
тиснали трима души ,които се 
хранили на едната страна на сте-
лажа. Те загинали на място. Бях 
сигнализиран спешно, отидох 
веднага на местопроизшествието. 
Гледката беше ужасна. В хода на 

разследването се поставяше 
въпроса за отговорността на 
отделните длъжностни лица, 
свързани с направата на стелажа. 
Веднъж ми се обади следователят. 
Бригадирът бил при него и искал 
да говори с мене. Отидох. Той ми 
обясни случая и настоя: „Не 
търсете другиго. Само аз съм ви-
новен. Техническият ръководител 
отговаря за работата, но на книга. 
Той само отчиташе труда ни. 
Монтажът ръководех аз. Не е 
честно друг да отговаря за нещо, 
което аз съм наредил”. Направи 
ми силно впечатление. По тези 

дела бях при-
викнал да 
виждам как 
длъжностни 
лица си 

„прехвърлят топката” на вината 
едни на други, как всички бягат 
от отговорност. По същия 
достоен начин бригадирът се 
държа и в съда. Там ме порази 
друго - залата беше пълна с 
близки на загиналите. Много от 
тях бяха с черни забрадки. Но 
злост в лицата им не видях. 
Мълчаха. Не бяха направени 
искания за парично обезщетение. 
Нямаше и частни обвинители. 
Може би беше един от уникални-
те случаи в практиката ни, но ка-
то прокурор поисках условна 
присъда и съдът уважи това 
искане. Никой не възропта. След 
няколко дни ми се обади по теле-
фона ръководителят на стопанс-
кото обединение, към което 
принадлежеше заводът и ме 
поздрави за позицията ми. Каза, 
че е бил убеден в моята 
обективност. Помислих, дали не 
съм сбъркал? Формално, условна-
та присъда беше в отклонение от 
общоприетото за случаи с такива 
фатални последици. Но ние не 
съдим престъплението, а човекът, 
който го е извършил. Дълбоко в 
себе си бях убеден, че затворът не 
беше мярка за него.

МАСИС ХАДЖОЛЯН

РАЗКАЗ ОТ СЪДЕБНАТА ЗАЛА
(из автобиографичната книга „Прокурорът”)

СEМЕЙСТВОТО - ЕДНА ВСЕЛЕНА 
(съдебна случка)

Семейството е неизчерпаем 
източник на надежди и разоча-
рования, на щастие и драми. Те 
са свързани най-често с децата. 
Там, където семейството пре-
търпява патoлогично развитие, 
тяхната съдба е поставена на 
изпитание. Служебно се 
срещнах със следния случай: 

Една омъжена жена се за-
любила с женен мъж, забреме-
няла от него и постъпила в 
болница за раждане. Мъжът 
поискал детето при себе си, за-
щото бил бездетен. Още отпре-
ди той убедил съпругата си, че 
може да намери дете за осино-
вяване. По този повод, той взел 
нейната лична карта (тогава, на-
речена паспорт), дал я на прия-
телката си и тя родила с 
чуждото име. Детето отишло в 
неговия дом, а родилката дала 
някакво правдоподобно обясне-
ние на съпруга си за липсата на 
новороденото. Скоро тази лъжа 
била разкрита. В едното се-
мейство се стигнало до развод. 
Във второто, където било дете-
то, съпругата, от обич към мъжа 
си, се примирила и с желание 
отгледала детето. Минали ня-

колко години и у рождената 
майка настъпил поврат. Тя си 
поискала детето. Настъпил 
конфликт. Разрешаването на 
въпроса се оказало нелеко. И 
двете страни имали козове. 
Едната била родила детето, а 
другата била дала не само фа-
милното си име, но, което е по-
важно - тя го беше отгледала с 
радостите и тежестта на една 
истинска майка. 

Не знаех за съдебната 
развръзка, но случката беше 
разбунила духовете ни. Налице 
беше сблъсък, в който участваха 
и правото, и моралът. Минаха 
много, много години, след които 
една случайност ме запозна с 
един млад и много надежден 
специалист. От него разбрах, че 
е именно момчето - героят на 
този истински разказ, който не 
можеше да бъде поделен между 
двете майки. Той беше 
израстнал и останал в отгледа-
лото го семейство. Не го попи-
тах за подробностите, за да не 
възбуждам у него нови мисли и 
чувства, но вътрешно бях 
удовлетворен от този развой на 
живота му.

АВТОРИ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ
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РУМЯНА РАДНЕВА

ЗВЕЗДЕН ПРАХ

Подари ми този миг - 

докосни душата ми с горещи устни. 

Като квадрига приказна

животът си лети стремглаво, 

през дните ни препуска, 

но щастието, 

толкова желано, тъй и не достигам… 

Прегърни ме! 

Сърцето ми е птица волнокрила - 

зове те, чака те… 

Вземи ме в ръцете си - 

за миг измамната илюзия да изживея,

че съм ти скъпа, 

че ме желаеш, че ме искаш… 

Със звезден прах 

обсипват ни звездите тази нощ, 

блестят в косите ти и в моите зеници. 

И нека в краткия вълшебен миг 

да изгори зад спуснатите ми ресници

като комета бяла моята любов… 

В душата ми е скътан немият ми вик - 

обичай ме, 

целувай ме - поне за миг - и запомни, 

че тази нощ не е била, не съществува…

ЗИМНА ПРИКАЗКА

Очи – загадъчни очи, красиви,
тъй често, дълго спират се на мен.

Припламват в тях светкавици игриви

и призрачна мъгла – обвива в плен.

Докосва ме, омайва ме магия –

най-светлата магия на света.

Връхлита тъй жадувана стихия –

най-странната стихия – любовта!

Като малага тежка ме опива,

усещам как бушува тя в кръвта.

Забравен трепет горестно пулсира,

разпалва огъня прииждащ на страстта.

Мечтани, влюбени очи, красиви,
обграждат ме в неподозиран плен.

Неволно свеждам моите ресници,

но трепна в миг кошутата у мен!

Какво таяха тъмните зеници –

копнеж за нежност

или еленът-самец запленен

кошута диреше по снежната пътека,

оставила следа неуловима, лека

и в тайнството

на зимна приказка пленен,

елена влюбен следваше унесен

на любовта си дивния рефрен!

Налей ми, пълна чаша да изпия –

малага от кристала да искри.

И лумнала в душите ни магия

да подарим на слънцето в зори.

Вкусът тръпчив на вино, недопито,
по устните ни дълго да горчи.

Ревниво да стаим в сърцето, скрити,
красиви и загадъчни очи...

В ЗДРАЧА...

Отново здрачът влюбен чака вечерта,

а ти молитвено зовеш звездите с трепет -

да водят плахите ми стъпки и в нощта,

и моите ръце - сребрист бръшлян -

да се увият в тебе.

Похлопва порта, лае сънено кутре,

стаяваш си дъха,

писука птиче в клоните

на старата черница.

Сърцето свито с удари задъхани следи

гонитбата на часовете, изгрева

на светлата Зорница.

Пробягвам в мрака –

лека сянка на сърна,

с мъглата тайнствено,

незрима в миг се сливам.

По стръмната пътека ляга

млечна пелена

и в непристъпни дебри

стъпките укрива.

Недей се взира уморено! Затвори очи!

Прокрадват се бленувани,

измамни сенки.

Догарят свещите...

Бледнеят ярките звезди...

Уви! Ще те погалят

само славееви песни...

Сърцето ми, ранено смъртно от любов,

притихнало е в горест 

и в никого не дири то утеха,
и вярна на далечен, скъп за мене зов,

аз следвам неотклонно своята пътека.

Проблясват сетните искри 

в небесното огнище,

със звезден прах посипват 

въглените живи те в душите.

Недей до изнемога да ме чакаш още –

в живота често жертва сме на блянове

недостижими...

ТЪГУВАМ

Тъгувам за теб… Тъгувам…

Политам към далечни висини 

и тайно, като птица волна, 

кръжа над твоето небе. 

С крило незабелязано 

ще те докосна, ще те галя, 

в очите сини искам да надникна… 

Но зная - те не търсят мен… 

Сълзите ми неудържимо бликат… 

Сърцето ми е тъжно, 

злочесто пърха, понесло моя вик…

Необяснима магия,

непонятна е любовта!

Връхлита от незнайни светове, 

обсебва те и без дори да те попита, 

загнездва се дълбоко тя в душата, 

като жарава жива те изгаря, 

изпълва мислите с копнеж - 

неугасим, нечакан… 

И знаеш, няма никаква надежда, 

но трябва да живееш с тази мъка 

и чакаш мъчително с времето

да отлети… 

Но… Нима забравят се

любимите очи?

НЕБЕТО НАД ТЕГЕЛ

Уверено стоманената птица 

разперва силните крила. 

Издига се стремително - 

поглъща ни небето 

в сияйната си синева. 

Притварям клепки, 

искам да запомня 

очите ти и топлия ти глас. 

Сърцето ми е свито, неспокойно, 

сълзи напират - 

дали в живота ни разкъсан 

ще мога да те видя пак?

С подкупваща любезност 

ме обграждаш, 

но вдига хладина 

невидима преграда. 

А може би се лъжа, 

че искаш да ме виждаш 

и с думите, наглед 

обикновени, строги 

ме галиш с обич, 

очите ти излъчват топлота?

Отлита птицата, 

неумолимо е разперила крила, 

отнася ме далеч от тебе. 

Забулват облаци земята, 

през сълзи диря кулата на Тегел, 

душата ми изпълва се с тъга… 

Поел си вече своя път, 

а моето сърце от мъката замира, 

заглъхва в гърлото сподавен вик… 

Отчаяно се питам 

дали в душата си, в потаен кът 

частица носиш, скътана от мен,

от моя лик?

И като читател, и като ре-
дактор на някои от книгите на 
Румяна Раднева, аз се възхища-
вам от нейния характер, от ней-
ната работоспособност и от 
широтата на нейните тематични 
предпочитания. В различни 
предговори и отзиви съм 
подчертавал и на много премие-
ри съм изричал силни и съкро-
вени думи за разностранните 
постижения на Р. Раднева в 
огромната територия на 
българската художествена лите-
ратура. 

Тези стихове се превръщат 
в дълбок и бистър извор на 
вълненията, на радостта и тъга-
та на поетесата, озовала се по 
волята на случая или на съдба-
та,  в старинните и съвременни 
обятия и на величествения град 
Берлин…

Душата на поетесата трепти 
и благоговее пред „красивите 
берлински / улици и площади / 
монументални паметници / вну-
шителни фасади…” Но над 
всички исторически забележи-
телности, над всички чудеса и 

на старогръцката, и на съвре-
менната архитектура, над 
всички каменни или стъклени 
вечности, тя въздига образа на 
своя „старателен гид”, на когото 
посвещава своите изповеди и за 
когото пише с пламенни трепе-
ти на сърцето си.

Да, в тези вълшебни мину-
ти, обжарена от „жарката жара-
ва на любовта”, навярно 
поетесата е забравила всички 
горчилки по своя труден и све-
тъл път през годините, навярно 
е превъзмогнала „умора, разо-
чарования, тъга…” и се е отдала 
на пленителни мечтания, при-
същи на всяка „влюбена жена”.

И опиянена от божествена-
та магия на любовта, и възвисе-
на над вчерашни и днешни 
коварства и заблуди, и 
преглътнала горчиви глътки от 
спомени за несподелени чувс-
тва, на ясен и сърдечен глас пое-
тесата изповядва:
В сърцето ми е празник!
Цветята дъхави край мен ухаят
и птиците долитат на ръката ми, 
почувствали възторга на душата.

МАТЕЙ ШОПКИН

В СЪРЦЕТО МИ Е ПРАЗНИК

Румяна
Раднева

Художник Диана 
Димитрова
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ПЪРВИ АПРИЛ

Лъжа, лъжа е всичко в тоя ден,

лъжлив е даже и смеха ни -

от истини човекът, наранен,

с лъжа лекува свои рани…

И в този странен ден, лъжлив

„на уж”,

те сепва истината скрита:

веднъж поне - без пози и ретуш

се лъжем честно и в очите.

ри раницата си отворена и за-
куската я нямаше. Не можа да се 
стърпи и без да види, че класна-
та е седнала на един чин с група 
ученици, започна една дълга се-
рия от псувни, на които и баща 
му би завидял.

- Кой е този с тоя цветист 
език? – извика учителката.

– Борисе, как не те е срам?
- Ама не е за пръв път, госпо-

жо, не мога да търпя повече.
- Искам да разговарям с ро-

дителите ти. Утре да дойде ня-
кой от тях в училище. Разбра 
ли?

- Разбрах – отговори вяло 
Борката. Майка му беше отишла 
за няколко дни при сестра си в 
София и затова той каза на ба-
ща си, че класната иска да разго-
варя с него.

- За какво ще разговаря с 

мене, да не си направил нещо?
- Не съм – отвърна Борка-

та. – Тя ще ти каже.
На другия ден баща му го 

закара с колата на училище, за 
да може да разговаря с класната 
и да си върви по работата.

- Много се извинявам, че 
Ви накарах да дойдете, но 
искам да ви кажа за един инци-
дент с Борис и да Ви помоля да 
му обърнете внимание да не се 
повтаря вече – започна учи-
телката. – Вчера случайно бях в 
тяхната стая през голямото 
междучасие и бях свидетел на 
такива псувни от страна на Бо-
рис, че не можах да си намеря 
място от срам и възмущение…

- Борис?
- Да, Борис.

- Псува? - Псува като 
хамалин!

- Че той не може да 
псува?

- Не знам, но вчера 
псуваше по най-отврати-
телен начин.

- Ще разговарям с 
него довечера. А как е с 
успеха?

- Добре е, би трябва-
ло повече да чете, но спо-
ред мен и колегите се 
справя.

- Добре, извинявай-
те, че Ви е създал такива 
главоболия, но аз ще разгова-
рям с него. Ще вземем 
мерки - и баща му изгле-
да с иронична усмивка 
сина си, който бързо-
бързо си тръгна доволен 
от урока, който даде на 
баща си.

ВЕЛИКО БОЕВ

ЕЗИК МОЙ
На стр. 2
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Капацитет

Семейно огледало.
Художник Петър Н. Петров

СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ

АФОРИЗМИ - 2017
(броя)

* Златните рибки също остаряват 
- като сребърни.
* И най-големият простак може 
да остане в сянката на друг.
* Всеки огън се гаси най-лесно, 
когато няма вече какво да изгаря.
* Нудизъм: пресечна точка между 
„назад към природата“ и на исти-
ната за нея.
* Лакомията крие голяма 
опасност - да си изядеш хляба. 
* Избягаш ли от себе си, считай се 
за дезертьор.
* Мине ли ти номера да си първи, 
номера после колкото искаш.
* И най-тъмната нощ е светъл 
път... за къртицата.
* Не се раздвоявай да гледаш на 
живота си от позицията и на ня-
кой друг. 
* Голата истина много често се 
научава последна.
* И усещането за малоценност 
краси човека.
* Караш ли я през пръсти, много 
неща за теб ще се броят на 
пръсти.
* И да излезеш от употреба, вече 
са те употребили.
* Кучешкият живот е начин да 
останеш с пръст в устата.
* Любовта е море - пълно с голи 
хора.
* Някои петли кукуригат само, за 
да отвличат вниманието.
* Ако си паднал не където трябва, 
виновни са климатичните усло-
вия - не щъркелът.
* Едни хора пишат - на други пък 
им приписват какво ли не.
* Михаля гонят онези, които и 
той е отминал.
* Докато способните хора се тру-
дят, останалите се затрудняват.
* Лъжата е повсеместно срещана 
форма на истината.
* Давиш ли често мъката си, ско-
ро ще потънеш.
* Дълбоките джобове винаги най-
добре предразполагат.
* И преодоляването на гравита-
цията не значи, че не си пленник 
на времето.

Представяне на книгата в началото на месец 

април 2017-та




