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ЕЛЕНА ДИМИТРОВА

ЕЗИК, МОЙ, БЪЛГАРСКИ

Език – велик: вълшебство свято,
разнесъл глас сред пълна тъмнина,
разпръснал ехото крилато,
донесъл знанията, светлина.

Език свещен на праотци велики,
език на древен и бурлив народ,
преминал през беди най-разнолики
и през историята… Важен код…

Език на нашия народ, опазил
словата на Методий и Кирил
с дух силен всеки враг  прегазил -
звънливата си сила съхранил.

И както времето прегради няма,
речта прекрасна нека да звучи.
Ще я записваме и ще я славим,
в пределите световни ще личи.

Аз не правя път на по-младите поети 
и писатели, с които контактувам, не се 
отдръпвам настрани, за да минат преди 
мене. Помагам им искрено и ако те самите 
искат това, с каквото мога – критичен 
прочит, съвет, насърчение… Всеки творец 
е длъжен сам да отвоюва своя път и това 
му пожелавам от сърце. Що се отнася до 
онази „крилата” фраза: Да дадем път на 
младите! – считам, че тя изобщо не озна-
чава нашето отдръпване от „пистата”, а 
насочването на младия творец, за да наме-
ри той своя собствен образ и то, в своя 
„коридор”, в своя пряк път към успеха и 
признанието. Вече ми звучат банално и 

натякванията, че 
Съюзът на българс-
ките писатели 
безвъзвратно се е 
„състарил”, че е слаба 
струята с живителна 
кръв от младите пое-
ти и писатели в него. 
Само, дето не би 
трябвало за нищо на 
света да забравяме, че 

път в литературата се дава не по възраст, а 
по талант. И веднага бих искал да при-
помня как Пенчо Славейков и Пейо Яво-
ров помагаха на един Димчо Дебелянов по-
лесно да налучка своя път. Единият му 
намери квартира, другият – подходяща 
работа в столицата. А Димчо е несъмнен 
талант, който се нуждае само от малка по-
мощ в суровата проза на живота, разбира 
се, и от насърчение в поезията. Не си 
въобразявам, че бих могъл да вляза в 
тяхната роля на кумири – приятели на най-

ГЕОРГИ ДРАМБОЗОВ

ПЪТ НА МЛАДИТЕ
Така е нарекъл новата си книга с 

разкази Лъчезар Георгиев, дело на изда-
телство АН-ДИ, София, 2017 г. 

Сам авторът, университетски профе-
сор, пътешественик и отличен познавач на 
португалската култура, споделя за написа-
ното: „…да се знае, че всеки 
един от нас има своя път на-
някъде из безкрайната сине-
ва, но и да се помни, че и 
добрите, и лошите човешки 
дела остават тук, на нашия 
бряг, преди да прекосим 
отвъд, към онова друго време, 
безбрежност и път, които ни 
очакват“. Действието на 
творбите се развива основно 
в любимия на писателя Лиса-
бон и околностите му, а те са-
мите са микс от история и 
предания, снимки на со-
циалната действителност, 
пейзажни щрихи, крими-
нални мотиви, лични 
размисли. Читателят с интерес се потапя в 
ритъма на разноезичния мегаполис, където 
пулсират всякакви съдби: на благородни-
ци, служители, туристи, хора от низините. 
Те обобщават схващанията на Лъчезар за 
ролята на личността в съвременния му ХХІ 
в., за психологическата й мотивация в 
дошли от миналото канони и непредска-
зуемия днешен ден. За вечния й копнеж 
към опознаването на мамещия далечен хо-
ризонт и борбата за просъществуване. За 
нежната любов между Жоана и българина 
Даниел Валенте, поднесена в „аз“ повество-
вание. За мотивацията й да върши полезни 
за околните неща, или да робува на 

егоизма и стремежа към обогатяване. Па-
литрата от типажи, много от които наблю-
давани от натура, е многоцветна, а 
включените обекти и географски забеле-
жителности – истински пътеводител: река 
Тежу, манастирът Жеронимуш, кулата Бе-

лем, Музеят на каретите 
и каляските, Нацио-
налният дворец Пена, 
Кабо де Рока… Сред тях, 
като плочки от домино, 
в десетте разказа се 
подреждат редица увле-
кателни истории. Тук е 
преданието за ключът от 
каретата на папа Кле-
менте ХІ, тук – странна-
та среща при Базилика 
да Ештрела от еднои-
менния откъс и „загубе-
ният“ български съпруг, 
омагьосан от неповтори-
мата природна гледка 
пред него… Не мога да 

подмина Лисабонския странник, срещнат 
отново след две години – олицетворение на 
човешката благодарност, светостта и 
връзката ни между тленното и вечността: 
„Потреперах и се вцепених. Бавно 
повдигнах глава и се взрях в благото лице 
на странника. Тъмнокестенявата брада и 
удължените скули ми напомниха за 
изобразеното по фреските в нашенските 
православни храмове. И тук, кой знае как, 
лицето на прилегналия лисабонски скита-
лец поразително ми напомни за онези 
изкусно зографисани от майсторите на 
тревненската художествена школа портре-
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ЗЛАТИМИР КОЛАРОВ

ПОБИТИТЕ КАМЪНИ

Разравям папка със стари, пожълтели 
вестници и попадам на снимка на Побити-
те камъни, направена от брат ми преди го-
дини. Издухвам праха, заглеждам се в 
сивите грамади и споменът ме връща във 
времето на моето ранно детство…

Гонехме се из прашните улици на се-
лото на баща ми Девня, разглеждахме с 
интерес разкопките на Марцианопол – 
древния град, построен преди хиляди го-
дини недалеч от Девня, катерехме се по 
дърветата, къпехме се във „Вълшебния 
извор“ и ловяхме риба в реката за ужас на 
баба ми да не се нараним или удавим. 
Въпреки честити наказания за детското ни 
непослушание, бяхме щастливи далеч от 
ограниченията на големия град и всичко, 
свързано с него – като родители, учители, 
училищни забрани; чувствахме се волни и 
безметежни, усещахме в душите си пулса и 

24 май - Ден на българската  просвета 

и култура и на славянската писменост

НОВА КНИГА
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ти в скромните нашенски църкви, 
че в първия момент отказах да 
повярвам. Виждал бях това свято 
лице в два манастира…“

 Изградена върху екзотичен 
фон, книгата е наситена с много 
достоверна информация за 
Португалия и нейната столица. 
Пред погледа ни изплуват беле-
жити личности, управлявали 
страната, или извършили беле-
жити открития, безстрашни мо-
реплаватели, църковни дейци. 
Върху гоблена на миналото в но-
вото време дишат други поколе-
ния, а „джобните истории…“ 
поставят редица въпроси. В 
какво се изразява хуманността 
днес и къде да я съзрем? В ми-
лостинята за нищия, или в 
хармонията на обществото? Мо-
жем ли да се спасим в мъдрата 
красота на природата, или сме 
обречени сред хаоса на съвре-
мието? Мени ли се стойността на 
моралните ценности, или не и 
как да се доберем до спасителния 
им бряг, люшкани в избора 
между добро и зло? И кой е в 
правото си да отнема чужд жи-
вот, за да задоволи собственото 
си его? Авторът е добър психолог 
и в Лисабон, а и не само там, 
подлага на вещ анализ своите 

съвременници. Сред неочаквани-
те обрати на действието търси 
импулса им на световъзприемане, 
постъпки и преценка на околни-
те. Споделя за преклонението им 
пред мистиката на божественото, 
или грубия практицизъм на 
реалността. Човекът никога не е 
еднозначен, където и да се нами-
ра. Той е проекция на Създателя, 
но увлечен в мимолетни, незна-
чителни неща, сам се прави несъ-
вършен. Съдби, съдби, съдби. 
Изградени от надежди, разочаро-
вания и сила да се възправят 
отново след поредното крушение, 
или излъгано очакване. Или в 
апогей на крилете на взаимна 
обич, прелетяла океана и намери-
ла вярното си гнездо. Увлекате-
лен, новият сборник на Лъчезар 
Георгиев се чете на един дъх. С 
него пътуваме, увлечени във впе-
чатления и търсим себе си някъде 
по географския атлас. Сред 
уличните тълпи, гълчавата, под 
жаркото слънце на предания, съ-
бития и размисли. Авторът не-
натрапчиво е споделил и прекло-
нението си пред южната страна, 
която добре познава. Самата кни-
га ни кани да разгърнем страници-
те пред чаша виню тинто, галени 
от носталгичните мелодии на фа-
до. Уверявам ви, има защо…

ГЕОРГИ Н. НИКОЛОВ

ДЖОБНИ ИСТОРИИ
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нежния и меланхоличен 
български поет. Нито пое-
тите и писателите, на които 
се опитвам да помогна, са 
явления от рода на младия 
Димчо, любимец на цяла Бълга-
рия. Това си е Божия работа. И 
въпреки всичко, с голямо удо-
волствие бих искал да предста-
вям на четящата общественост 
нови имена на млади таланти. Не 
с фразата: Запомнете това име! 
Дали запомнянето ще стане, това 
е проблем на самите тях. Не им 
обещавам фенове в изобилие, а 
просто ги предлагам за запомня-
не, защото на този етап го заслу-
жават: Атанас ЯНЕВ е от 
провинцията, студент е по право 
в СУ „Св.Климент Охридски” и 
вече е последна година. Автор е 
на книгата със стихове, на която 
имах удоволствието да напиша 
предговора, „Мъгла от стонове”. 
Издателството е „Палмира” – 
Стара Загора, редактор Палмира 
Никленова. Лириката на Атанас 
беше представена в самата Алма 
Матер пред неговите състуденти 
и десетки гости от провинцията. 
Тези младежи и девойки ме по-
разиха със своя интелект, с пие-
тета си към поезията и със 
своята непринуденост. Не 
всичко още е изгубено! – мла-
дежта на България днес е такава, 
каквато е – тя си има свой 
отчетлив образ, който наподобя-

ва нашия отпреди десетки годи-
ни, но тя има и свое собствено 
отношение към обществените 
процеси и към литературата ка-
то тяхно отражение. Независимо 
от това, че по отношение на 
ритмиката и стихосложението 
при автора има още какво да се 
желае, „Мъгла от стонове” е не-
говата сериозна заявка не само 
за свой път, а за свое място в 
днешната ни млада поезия.  Де-
ница ГОЛАКОВА е млад меди-
цински кадър, родена е в София, 
завършила е медицинския колеж 
„Йорданка Филаретова”, работи-
ла е в Детска хирургия – Пиро-
гов, в момента е в болница 
„Доверие” и вече има две книги с 
лирика „Емоция” и „Преплита-
не”, издадени от издателство АБВ 
„Буквите”. Те бяха представени 
словом с мое участие в салона на 
читалище „Св.Св.Кирил и Мето-
дий 1924” в Красна поляна. Сце-
нично ги представиха нейни 
състуденти и приятели, с 
участието на актрисата Юлия 
Николова. В момента Деница ра-
боти над две нови стихосбирки: 
„Реалност в безвремие” и 
„Писма до теб”, но ги работи 
здравата! Нейното амплоа е пре-
димно интимната лирика на този 

етап, но вече се прехвърля от 
„лебедовото езеро” на лю-
бовта към „морето” на со-
циалната поезия, където съм 

убеден, че й предстои дълго и 
тревожно плаване. Естествено, 
при нея също има още много да 
се желае по отношение на 
образността и метафоричността 
на поетичния изказ, но всичко 
написано до днес е толкова иск-
рено и непосредствено, че с не-
търпение очаквам следващите й 
изяви.

Имам наблюдения и дори 
правя открития за себе си в още 
няколко млади поети и прозаи-
ци. Сред вторите несъмнено се 
отличава Ванина СЕМОВА, на 
която бях редактор и автор на 
предговора в нейния психологи-
чески роман „Твоя завинаги” – 
издателство „Български писател” 
2016г. Ванина е многообещаващ 
разказвач, който умее да държи 
читателя в напрежение до 
последната страница и очаквам с 
интерес втората част на рома-
на. . .

С това, което споделих до 
тук, бих искал поне малко да си 
върнем вярата в младите, които 
сами си пробиват път. С наша 
или без наша помощ, те вече 
вървят по този път. И това ме 
изпълва с повече вяра в бъдеще-
то на съвременната българска 
литература.
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красотата на Живота…
Веднъж, когато скитахме без 

цел из Низината и хълмовете 
покрай нея, стигнахме до Поби-
тите камъни и дъхът ни секна. 
Застинали в жегата на лятото, ка-
мъните се издигаха над нас сиво-
бели, покрити с дупки и петна от 
мъх, величествени и огромни, 
като колоните на древен Храм, 
устояли на ветрове и дъждове, а 
ние пристъпвахме между тях ка-
то онези древни богомолци, чии-
то посивели кости намирахме 
сред разкопките край Девня. 
Проядени от Времето, покрити с 
петна варовик, костите прилича-
ха на камъните срещу нас. До-
коснах топлата и грапава 
повърхност на най-високия ка-
мък и потръпнах. Тогава така и 
не разбрах какво почувствах…

И досега всеки път, когато 
застана срещу Побитите камъни 
усещам, че се връщам още по-на-
зад във времето от дните на мое-
то детство, че се докосвам до 
нещо тайнствено, свято и велико 
– нещо, което идва от 
Древността, прелита плавно през 
Настоящето, за да стигне и над-
живее бъдещето, нещо изна-
чално, вечно и непонятно като 
Вселената, Зачатието и Живота. 
И всеки път, щом докосна топла-
та грапава повърхност на някой 
от Побитите камъни, ме про-
низва същата вълнуваща тръпка 
от моите ранни години. И разби-
рам, че тогава, в моето далечно 
детство, когато докоснах за 
първи път един от Побитите ка-
мъни, всъщност докоснах моите 
древни корени, покълнали при 
Сътворението на Земята и Жи-
вота. В този кратък миг усетих, 

че докосвам пулса на Времето, 
силата на Живота, безкрайността 
на Вселената и се сливам с дъха 
на Вечността…

Затварям вестника и го връ-
щам в папката. Пред очите ми 
искрят самотните камъни от 
ранното ми детство…

ДЯДО ДИЧО
Дядо ми Дичо бил обущар. 

Починал преди да се родя. Баща 
му, прадядо ми Господин, го за-
вел от Девня във варна при 
известен обущар да учи занаята 
срещу парче хляб и покрив. До 
Варна вървели пеш, нямали пари 
за влака. Било началото на 
есента.

Дядо спял в работилницата, 
а майсторът, жена му и синът му 
- в съседната стая. Надвечер гасе-
ли печката и дядо зъзнел от студ 
до сандъка с кюмюр. Печката в 
стаята на майстора горяла до 
сутринта.

През деня дядо изрязвал 
гьон, кожа, корк, набивал клечки 
в подметките, разтривал обувки-
те с газ и вакса и ги нареждал на 
стелажа, чистел печките и за-
реждал печката в стаята на 
майстора с горно горене, за да 
държи до сутринта; разбивал ле-
да около герана, вадел вода, 
стоплял я на печката ш перял 
дрехите на майстора и жена му, 
премитал и почиствал рабо-
тилницата и спалнята на обуща-
ря, оправял и леглото на сина им, 
който бил на годините на дядо. 
Хранели се на ниска софра, 
седнали на пода. Всеки път, кога-
то госпожата слагала чиния с 
анемична мръвка в рядката 

чорбица, синът бръквал с шепа в 
чинията на дядо, вземал мръвка-
та и я налапвал. Веднъж дядо го 
пернал с лъжицата през ръката. 
Синът се разревал. Майсторът 
будна настрани чинията си, 
отрил устата с опакото на дланта 
си, бавно се изправил, взел дила-
фа от сандъка с кюмюр и пребил 
дядо. Три дни дядо ми лежал в 
работилницата без да може да 
стане и да работи. В тези дни 
оставили печката да гори до по-
лунощ. После пак ставало студе-
но. Съвзел се и продължил да 
изрязва корк, кожа, гьон, да на-
бива клечки, да слугува.

След шест месеца прадядо 
Господин отишъл да види сина си 
- за първи път след есента. Зава-
рил го приведен на менгемето в 
скута си да набива клечки в гьо-
на. Дядо видял баща си на врата-
та, навел глава и се разплакал. 
Бил на дванайсет години.

… Когато си спомня сълзите 
на дядо си, мисля, че всеки 
трябва да държи в душата си ро-
довата памет будна, за да не е 
напразен животът на тези преди 
него. Сълзите на дядо са стома-
неният лост, който ме държи 
изправен.

МАШИНА ЗА
ЗАХАРЕН ПАМУК 

На Б.Б.

Най-скъпият подарък, който 
съм получавала, беше от баща ми 
– каза Б.Б. – За десетия ми 
рожден ден ми направи машина 
за захарен памук. Той е матричар 
– прави матрици за вилици, лъ-
жици, ключове, монети за има-
няри – всичко от метал. 

Специалистите не могат да 
различат дубликата от оригина-
ла. Много се зарадвах на маши-
ната. Една седмица се учех да 
правя памук от захар. И се нау-
чих. Правех всякакъв памук – 
син, розов, бял. Гледах как се 
върти пръчката, как къделята на-
бъбва, бухва и се радвах. Научих 
и сестра си да работи с машина-
та. Пораснах, други неща ме 
вълнуваха вече – училище, 
момчета… Забравих машината. 
На осемнайсетия ми рожден ден 
се сетих за нея, почистих я и 
направих за всеки от семейство-
то по една къделя жълт захарен 
памук. Жълтият е любимият ми 
цвят.

Спомних си една русалка с 
коси от златни нишки и очи като 
бадеми. После русалката отплу-
ва…

- И пак забравихме машина-
та – продължи Б.Б. – Един ден я 
извадих от мазето, почистих я и 
попитах баща ми какво да я пра-
вя. Той ми каза: „Подарък не се 
продава. Може само да се пода-
ри“. И дадохме машината на един 
циганин. Имаше пет деца, едва 
свързваше двата края. Баща ми 
му каза: „Гледай една минута това 
момиче да я запомниш. Като я 
видиш някъде да й направиш 
една къделя захарен памук.“ След 
години срещнах циганина пред 
Дряновския манастир – правеше 
захарен памук. Не ме позна. Ка-
зах му коя съм. Той широко се 
усмихна и ми направи огромна 
къделя розов захарен памук. 
„Как са децата?“ – попитах. „По-
раснаха. Изгледах ги с тази ма-
шина. Тук, при манастира.“ – 
отговори той и подаде топка за-
харен памук на момчето с мен с 
очи като бадеми и с коси от 
златни нишки.

От стр. 1

Лъчезар Йорданов (15 годи-
шен) е талантлив състезател по 
шах. На черно-белите квадрати 
той показва творчество и винаги 
търси най-силния ход за победа. 

Налага волята си над междуна-
родни майстори на спорта, носи-
тели на златни медали, над 
участници в държавното 
първенство не само в своята 
възрастова група.  

Състезател е на шахматен 
дом „Левон Ованезов” от 2010 г., 
където се подготвя и се включва 
във веригата от 24 турнира по 
блиц и ускорен шах.

Успехите на Лъчо не са 
случaйни. Той отделя много вре-
ме за теоретическата си подго-
товка, както и да играе на 
компютър при високи степени. 
Още от първите си увлечения по 
шаха свързва теоретическата си 
подготовка с практиката и 
кръстосва шпага с признати 

На стр. 12

С ПОГЛЕД, 
УСТРЕМЕН

КЪМ ВЪРХА
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Чуваше се странен звук, ле-

ко скърцане и различни 

светлини се сменяха, стаята на-

подобяваше дискотека.

- 5, 4, 3, 2, 1 стоп – гласът на 

малкия Мардик, седнал на ма-

сичка, върху която 

беше новият му 

подарък, глобус – 

нощна лампа, за-

пълваше стаята. 

Детето оглеждаше 

очертанията, сри-

чаше имената на 

държави, морета, 

океани и про-

дължаваше да 

върти глобуса и да 

брои до следващия СТОП. 

Избираше си страна при спира-

нето на глобуса и започваше да 

разучава градовете и реките…

Вратата се отвори и баба 

Мари го стресна.

- Мардик, защо си на тъмно 

и само с тази нощна лампа?

- Бабо, бабо, на лицето ти е 

картата на Турция, охо, виждам 

Босфора, не мърдай, светлина-

та прожектира тази част от гло-

буса на красивото ти лице, 

бабенце.

Баба Мари остана безмълв-

на, доближи ръцете си до лице-

то и тънките й пръсти 

зашариха по носа, челото. Тъга 

и почуда се изписаха на лицето 

й:

- Мардик, ще ти разкажа за 

Босфора, това е моето родно 

място.

- Добре, разказвай и без то-

ва трябва да напиша есе за 

Арменския геноцид, а знам 

толкова малко.

- Хайде да светнем лампата, 

вземи си тетрадката и за-

писвай. Искам да разкажеш на 

всички за красивия Босфор и за 

тежката съдба на твоите праро-

дители, и да се бориш никога да 

не се повтаря станалото в ми-

налото ни.

Мардик беше навършил 10 

години и умееше майсторски да 

разказва и да увлича приятели-

те си с различни истории. Очи-

те му гледаха плахо, като че ли 

очакваше нещо тежко да му се 

стовари на главата. Като няка-

къв кодиран инстинкт очаква-

ше и бремето на миналото.

- Бабо Мари, готов съм, 

ела, седни тук до мен и 

разказвай.

- Бях много малка и помня 

лицето на прислужницата, 

нежната Зоя, която се втурна в 

трапезарията с думите „Ханъм 

Елбис, вземи децата, приготви-

ла съм чантата ви, тръгвайте 

веднага, не поглеждайте нико-

го, вървете по задните улички, 

корабът ще тръгне след два ча-

са.”Майка ми Елбис се доближи 

до Зоя, прегърна я и двете жени 

се разплакаха. Усетих ръката на 

майка си, а от друга-

та ми страна ръката 

на сестра ми Ару-

сяк, които ме дърпа-

ха да слизам по 

бързо по стълбите. 

Чух как Арусяк 

подсмърчаше и пи-

таше къде е татко. 

Майка не й отгово-

ри.

- Бабо, ти какво 

си мислеше тогава, защо така 

бързате, накъде сте тръгнали, 

а? – попита Мардик, следвайки 

внимателно разказа на баба си.

- Не подозирах нищо, бях 

на 5 години, а Арусяк беше 11 

годишна. Бързахме из тъмните, 

калдъръмени улици на Бе-

шиткаш, перлата на Цариград. 

Чухме някаква врява в една от 

къщите, говореше се на турски, 

викаха жени, чуваха се писъци 

и тогава майка ме грабна в 

прегръдките си и ми каза да 

мълча и да си затворя очите. 

Арусяк се хвана за ръката на 

майка и тичаше заедно с нея. 

Задъхани и двете се спряха за 

почивка зад едно дърво. 

Поехме отново и стигнахме до 

кораба. Навярно бях заспала в 

ръцете на майка, защото когато 

се събудих се опитах да запазя 

равновесие, но беше трудно, 

ние се клатушкахме, корабът 

плаваше. Мама ми даде хляб и 

кашкавал – бях много гладна, 

Арусяк ме целуна и зарадвана 

каза, че отиваме в нова страна 

и че татко ще ни чака там. Ми-

наха години, поотраснах и 

знаех ужасяващата истина за 

жестокостите на ония, които 

ограбиха радостта, гордостта, 

таланта на нашата християнска 

нация. Векове наред арменците 

са били архитекти, художници, 

композитори, войници, инте-

лектуалци, занаятчии – но това 

секва с масови кланета. Чудо-

вищни, кръвожадни, управни-

ците организираха дълги 

походи на арменци от Турция 

до пустинята Дер Зор в Сирия. 

Трудно е да ти говоря за злини-

те, за жертвите, за травмата, 

останала в очите на всяка оце-

ляла арменка, свидетелка на 

случилото се. Мъжете се боре-

ха, но не беше възможно да се 

преборят с многохилядна 

армия. По-късно, когато се 

установихме тук, в този красив 

град, на същото море – Черно 

море, всички говореха какво се 

случва в Турция и постоянно 

търсехме близки, роднини с на-

деждата да са живи. Майка пла-

чеше скрито от нас, аз 

разбирах, но бях безсилна да я 

успокоя. Не схващах защо след 

като сме се спасили, очите на 

майка бяха много често тъжни, 

пълни с мисъл, като че ли се 

пренасяха някъде и трябваше 

да бъдат стреснати, за да спрат 

своето „отсъствие”.

Мардик се натъжи и пре-

гърна баба си.

- Бабо, нали са победени 

тези кръвожадни и лоши хо-

ра?

В класната стая беше тихо, 

чуваше се само гласът на учи-

телката, която четеше и от вре-

ме на време поглеждаше към 

учениците, като че ли търсеше 

отговор в очите им.

Учителката направи пауза 

и завърши с последното изре-

чение от съчинението:

„Това е разказа на моя-

та баба, в очите на която 

виждам не само мъката, но и 

силата на целия Космос”.

Учителката затвори 

тетрадката, погледна към 

всички и попита:

- Познайте на кого е това 

съчинение?

- На Мардик, Мардик, 

Мардик – крещяха дружно де-

цата.

Мардик четеше задълбоче-

но в библиотеката Ечмиадзин и 

като че ли чуваше гласовете на 

съучениците си, въпреки че бя-

ха изминали 15 години. Инте-

ресите му бяха по расология, 

имаше влечение към при-

родния цикъл, към точните 

науки, но заложеното в него 

арменско усещане за трагично-

то минало на прародителите му, 

крещеше в съзнанието на мла-

дия човек с гласа на баба Мари. 

Остави трудовете на братя Але-

хинян – видни физици, стана и 

започна да търси нещо по 

рафтовете с книги по история. 

Редуваха се стени с надпис: 

Отоманска империя, Арменски 

геноцид, Документални разка-

зи; снимки – очите му не успя-

ваха да проследят само 

заглавията. Издърпа една от 

многобройните книги, разтво-

ри страниците и черно-белите 

снимки като че ли го удариха 

по лицето. Ужасяващите обра-

зи на гладни хора, на скелети на 

жени и деца, на мъртви… 

Отдалечи се с книгата в ръка и 

видя един голям Глобус. Като в 

детските си години завъртя 

глобуса и спомени се заредиха в 

главата му. Очите му шареха, от 

континент на континент, от 

държава на държава, но реките 

още бяха червени…

- Света ли обикаляте млади 

човече? – го сепна приятен 

женски глас.

Мардик видя пред себе си 

жена на средна възраст с изпи-

то лице и много изтънчени 

обноски. С познанията си по 

расология веднага я определи 

като индо-европейка.

- Добре дошли в Ню Йорк, 

температурите са пролетни и 

ви пожелаваме приятен 

престой. Благодарим ви, че ле-

тяхте с Еър Армения.

Мардик отвори кабината за 

чанти и си взе малкото ку-

фарче, усмихна се на стюарде-

сата и погледна от височината 

на самолета. Нежен бриз мина 

по лицето му, бриз на надежда, 

знаейки че много скоро ще ми-

не по червения килим на 

откриването на Трайбека филм 

фестивал.

Хората се суетяха, минава-

ха красиви жени с дълги рокли, 

със светещи камъни, обшити 

по тях, мъже във фракове, 

журналисти, фотографи… 

Чувстваше се празнична 

атмосфера.

Мардик чу обявяването на 

прожекцията на Intent to 

Destroy (С цел унищожение) и 

видя засмяното лице на Джо 

Берлингер. Тръгна по червения 

килим и усети прожекторите 

по лицето си, извървя сра-

межливо своя път до вратата, 

зад която го чакаше доку-

менталния разказ в картини за 

Арменския геноцид.

Светлините угаснаха, 

нежна арменска песен се разне-

се, а на екрана се появи черно - 

бяла снимка на фургон пре-

тъпкан с деца, жени в дрипи, 

дори и по покрива му.

Картините се меняха, 

старци разказваха, изведнъж 

Мардик се сети за баба си Ма-

ри. Гласовете се преплитаха те-

зи на героите от филма с гласа 

на баба му Мари.

Филмът свърши, лампите 

светнаха, никой не мърдаше от 

мястото си. Тишина.

Бавно хората започнаха да 

стават и да ръкопляскат. 

Мардик се обърна и видя до се-

бе си възрастна жена по очите 

на която имаше сълзи.

Телефонът му звънна, не-

жен глас го потърси и се 

представи като негова роднина. 

Срещнаха се в един от много 

красивите и уредени квартали 

на Ню Йорк.

Две красиви жени го пре-

гърнаха и го отведоха в красив 

дом. Бяха близначки с порази-

телна красота.

- Мардик, ти си единстве-

ният ни роднина, когото позна-

ваме вече от страна на баба 

Мари – твоята баба.

Жените се надпреварваха и 

беше трудно да се следва смяна-

та на езиците - на английски, на 

арменски и пак на английски.

Мардик разказа своята 

история и показа семейна 

снимка, на която беше и обича-

ната баба Мари. Момичетата 

погледнаха и двете в един глас 

извикаха:

- Това е невероятно, тя е 

абсолютно същата като нашата 

баба, с която са братовчедки.

Те от своя страна извадиха 

една от многобройните снимки. 

Гледаше го жена малко по-мла-

да от баба му. Мардик погледна 

двете си красиви братовчедки и 

каза:

- И в нейните очи виждам 

мъката на арменката и обичта, 
и силата на целия Космос. Днес 

за първи път усетих надеждата, 

когато вървях по червения ки-

лим и изгледах филма на Джо 

Бермингер. Вървях по килима 

на истината, на признанието, на 

утехата. Почувствах и вече 

знам, че ние всички ще бъдем 

свободни някой ден да споделя-

ме трагедията си с внуците на 

нашите убийци, че те ще леят 

сълзи и сърцата им ще туптят 

от неправдата, която са 

извършили техните предци. Те 

ще поискат прошка от нас, мла-

дите арменци, те ще признаят 

за станалото и ще осъдят слу-

чилото се. Иска ми се да бях 

ястреб и да летя, и да обика-

лям, и да раздавам мир и лю-

бов.

Двете жени го гледаха 

заинтригувано, а на прозореца 

се чу почукване – погледнаха и 

видяха един ястреб, кацнал 

отвън.

ТАКУХИ МИНАСЯН

ГЛОБУС



Варна, бр. 3 (50), май 2017 г.4

но семена, от вятър 
разпилени,

наесен пак 
красиви ще изгреят.

УМИРА ТЯ 
ПОСЛЕДНА

А падна ли, помага ми надежда.
Ръка подава, към изход ме отвежда.

И ми шепти: ти утре ще успееш
да се оправиш, можеш и умееш.

Обнадеждена тръгвам отначало -
пак утро е. И слънцето изгряло.

Тъй ден след ден. Понякога година
с надеждата сме плътно все двамина.

В душата е, расте и наедрява,
в немилост тежка не ме изоставя.

От извор сух вода на длан ми носи
и в сън решавам парещи въпроси.

Тя все ми шепне, все ми обещава
с търпение духа ми тъй калява.

Надеждата живителна, вълшебна
добре е, че умира тя последна.

А ПРОЛЕТТА КЪДЕ ОСТАНА

Небето пак се разлюти -
вали и цялата съм мокра.
Къде ли ще се приюти
душата ми така самотна?

Зъл вятър в клоните бучи,
земята с листи е застлана.
Здрач падна в моите очи.
А пролетта къде остана?

Къде е оня светъл ден?
Животът ми, забързан ручей
под бели преспи укротен,
не пее със гласа си звучен.

Вали, затрупва моя свят
и лепне мократа ми рокля.
Ще легне в пролетния цвят
душата ми така самотна.

ВСИЧКО ПРОЩАВАМ

Вълшебно биле 
искам да открия, 

Художник Димо Миланов
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ПЕНКА ВЛАДИМИРОВА

ЖИВЕЯТ КАТО ЛУДИ

Така да е - земята ни прибира,
душата ни спокойствие намира.
От земни страсти, тъй освободена,
напуска ни ефирна, подмладена.

Една сълза пролива и отлита.
Къде ще се пресели тя не пита.
Не пита и не иска и да знае,
за бъдещето свое не гадае.

Лети високо. Въздух си поема
и НИЩИЧКО със себе си не взема.
Ще я посрещнат горе дружелюбно
и пролетно ще бъде – време чудно.

С пътеки меки, приказно зелени,
без кални стъпки и мъгли студени,
и просветлена там ще се учуди:
Защо живеят долу като луди?

ДУШАТА НА МАМА Е ЖИВА

Все още не вярвам, че мама я няма.
живея с чувството, че тя е до мен,
когато потъвам в тревога голяма
от тръпката радост денят е лишен.

Когато сънувам аз пътища стръмни
и хлъзвам се, падам, обсебва ме страх,
търся пак мама в тези нощи безсънни -
какво е без мама със сълзи узнах.

Все още не вярвам, че мама я няма –
душата ми среща душата й пак.
Докосва ме, милва с обич голяма,
божествена свети и дава ми знак.

И вяра ми вдъхва. Уверена тръгвам.
Облъчена с обич, духът ми лети.
И цялата светя, и в чудото вярвам –
душата на мама е жива и бди.

СЛОЖЕН, МНОГОЗНАЧЕН

Потаен свят. Добре е, че го имам,
че в него аз сама се разпореждам.
Подхранвам го
и после с шепи вземам,
не го оставям никак 
без надежда.

За мене той е светъл и прозрачен –
не се налага тайно да надничам –
свободно влизам –
сложен, многозначен, 
харесвам го,
ценя го и обичам.

РАЗПИЛЕНИ СЕМЕНА

Виж, есен е. Цветята полудяха
днес да цъфтят. И в луда надпревара
на слънце да се радват
пак успяха,
че есента със зима разговаря.

Цъфтят, цъфтят тъй свежи, 
пъстроцветни
гергини пъстри, сини минзухари
и радват се на дните мимолетни,
слана без жал,
след дни ще ги опари.

Ще клюмнат тъжни, грозни, осланени
и със земята рохка ще се слеят,

от билето да пия аз в нощта. 
И като болест в тебе да се впия 
и лек да нямаш 
ти за болестта.

Коси да имам – 
в тях да се изгубиш, 
по устните ми – 
капка дъхав мед, 
от мен пленен 
до лудост да се влюбиш, 
по стъпките ми да вървиш напред.

Но гръб ще ти обърна 
аз тогава. 
Ръката си на друг аз ще подам. 
Да пламне ревност в теб, 
като жарава 
и мойта болка 
да усетиш сам.

Но тези мисли 
в миг ме вледеняват. 
И в мрака чувам твоя галещ глас,
и ледените преспи се стопяват. 
Съзра ли те, 
прощавам всичко аз.

*   *   *
Защо да идвам? Знам, ще замълчи
душата ми объркана, смутена.
От чувствата стаени
ще горчи
и пак ще се преструвам 
на студена.

На гордостта
жестоката ръка
от тебе ме разделя твърде странно.
След десет листопада
все така
ще те докосвам
с мисли непрестанно.

*   *   *
Живея с чувството,
че винаги ми липсваш,
когато се разлиства бялата бреза,
когато ведрина в градината се плиска 
и вие се нагоре свежата лоза.

Когато бурята на моите несгоди, 
житата изкласили в миг похити 
и пак в посока грешна мисълта ме води, 
нима не знаеш колко 
нужен си ми ти?

Живея с чувството, 
че все ми се изплъзваш,
към нещо все забързан, вечно уморен, 
а мене мимоходом, хладно ме 
поглеждаш. 
А казваше ми някога: ти си моя ден.

ВАЛЕРИАНЪТ

Нима земята се огъва,
кръвта в сърцето ми нахлува
и сякаш в бездната потъвам,
безредието в мен царува.

Внезапно моя сън взривява
припомнената дума тежка.
И се измъчвам – крива, права…
Кой всъщност е допуснал грешка?

Дори от звън на чаша трепвам, 
замаяна съм, разлюляна.

Как нервите ми да укрепнат
като въжета от стомана?

А казват ми: валериана
приемай против нервна криза.
Ще станеш ведра и засмяна,
намъкната в метална риза.

Но щом тупти сърцето живо,
как да повярвам аз в промяна?
Животът в мен бушува диво.
Безсилен е валериана.

КОПНЕЖ

Събирам, сякаш ще векувам.
А тъжна истина прозрях –
в дребнавости се разпилявам,
топя се като нежен сняг.

Вървя под слънце и изстивам,
над пътя ми припада мрак.
Сребро в косите си откривам,
но отминавам този знак.

Че във сърцето ми бълбука
прикрито – под коричка скреж –
копнежът да ме има тука,
да дишам въздух бял и свеж.

*   *   *
На Веска

Помни ме 
трепетна, задъхана от радост. 
Помни ме, 
като ласка мимолетна, 
като тъга и като взрив от младост, 
но никога 
безлична и суетна.

Помни ме 
като изгрева след мрак 
и просветление – 
след грешки и заблуди. 
Като поличба, 
като светъл знак, 
тъгата, който може да прокуди.

Помни ме –
като тишина след дъжд. 
Като съмнение, 
което те разяжда, 
и като порив, бликнал изведнъж, 
от който светлина 
и музика се раждат.

Художник Димо Миланов
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СИЛВИЯ 
МИЛЕВА
е родена в гр. 
Варна, пише 
стихотворе-
ния от учени-
ческите си 
години, има 
много публика-
ции в пресата. 
Участва със свои творби в различни пое-
тични сборници. Има много литературни 
награди като последните са: втора награ-
да на конкурса „Тиха нощ, свята нощ” 
2015-та на в. „Втора младост” и поощре-
ние за стих. „Вечер” в конкурса „Искам да 
те има” на читалище „Хармония 1990” - 
София през 2016 г.
Член е на Съюза на свободните писатели.

ЗИМА

Денят разстила своите воали,
премрежени и сиви от снега.
И светят като сребърни кинжали
висулки, сътворени от леда.

А къщите, нахлузили капели,
притварят снежно сънени очи
и слънцето, забулено в дантели,
студено грее с восъчни лъчи.

Нощта е дълга, призрачна и бяла -
в безпаметна и хладна тишина,
Луната - синя и беззвездно цяла,
поръсва ниско бледа светлина.

Единствено сърцата ни са топли
като камина в ледения свят.
Не чува никой слънчевите вопли
в скования от студовете град.

Съвсем набързо младостта премина,
безименният вятър ни кали.
Една любов ни сгрява в тази зима,
белеем и снегът вали, вали…

ПРОЛЕТНО ДОКОСВАНЕ

Вълшебен вятър ме докосва нежно,
дървета - феи сменят си цвета
и виждам как кокиче белоснежно
съвсем само разбило е леда.

Унася ме зефирът лек, чудесен
и в тази свежест щъркелът е бард,
събрал поезия и слънце в песен,
треви и птици, цъфналия град.

С усмивката на Феб зелени листи
разпъпват като първата любов
и вишнев цвят с ухайни, тънки фусти
ще върже плод в деня лъчист и нов.

Прекрасна и омайна пролет вън е.
Какъв приятен, ведър, топъл ден!
И слънчев лъч в очите детски скрит е,
донесъл капка радост и за мен.

Отмина вече времето студено,
пчелите пак ще правят пити мед,
а ние с бялото кокиче смело
ще доразбием северния лед.

УТРО

Нощта от яд, че тръгва, се стопи
и слънцето седефено изгрява.
Прогонен, с ранобудните петли
полека-лека месецът изтлява.

Зората дава сили изведнъж,
дървета се прегръщат в мощен сенник

и молят се ведно за топъл дъжд.
Разлиства вятър сутрешния вестник.

И аромата на кафе и дим
изпълва улици и булеварди,
и някакъв квартален, весел мим
с усмивка поздравява стари, млади.

Забързан е градът. Бръмчат коли.
И утро е в живота ни чудесен.
От лоша дума щом те заболи,
изпей за обичта прекрасна песен.

А може би, пък чудо става с мен,
когато слънцето с любов изгрява -
ти помисли за утрешния ден,
доброто никога не се забравя.

КОНЕ

Дали съм весела или тъгувам,
остана ли сама за миг поне
не знам защо обичам да рисувам
разпенени, препускащи коне.

А може би напомнят ми за дните
на моя ведър смях и младостта,
и с буен тропот, с пламъци в очите,
на детството ми взели волността…

Те галопират често до забрава,
тревожейки спокойния ми сън,
загърбили мечти, любов и слава
с развени гриви и нестихващ звън.

С годините стареем неизбежно,
изтича времето в ритмичен тръс
и помъдрял се питаш твърде късно
достойно ли си носил своя кръст.

И щом смъртта ми хладно скърши дните
не ща сълзи и дъхави цветя,
а литнала на кон към висините
в луд вихър да се слея с вечността.

РЕКВИЕМ

Отиват си любимите поети,
а с тях си тръгва и добрият стих
и с песен към отвъдното поели,
оставят ни единствен спомен тих.

Навярно, гледайки ни от високо,
творят сега за ангелския хор
и врязли се в сърцата ни дълбоко
усмихват се в небесния простор.

Щом затрептят най-ярките пулсари -
аз знам, това са техните очи,
препускат ли звезди като пендари
с пегаса лунен - техните души…

Откривам думите им в листопада
и в мадригала птичи, вдъхновен,
в дъжда, почукващ с палките цимбала,
в акомпанимент на познат рефрен.

А без поетите сме неми, глухи,
осиротява земния ни ден,
отиват си от нас докрай нечути,
но мъдрият им свят живее в мен.

КОСМОС

Звездите заблестяват като люлка -
кордон светулки в тъмнолилав свод,
а вятърът - скрибуцаща цигулка,
просвирва тъжен някакъв акорд.

Неоновата нощ с ръце изкусни
забулва архаичното небе

и грабват ме прозрения нечути 
за други паралелни светове.

Загледана в бездушното пространство
на галактическия млечен път
и в облаците - скитници от странство,
осмислям земния живот и смърт.

Една луна всред звезден купол ярък
мистично засиява над света.
Оставащото време е подарък, 
катарзис на душата - любовта.

НЕПРЕСЪХВАЩ ИЗВОР

Клокочещ звучно като воденица,
улавящ точно, винаги мига
и взел от песен на перната птица, 
прибавил пъстротата на света,
рисуващ чувства, спомени и слънце, 
извор непресъхващ на душата 
и посадил в браздите звездни зрънце, 
литнал дръзко на Пегас с крилата, 
засветил с блясъка аквамаринен 
на небеса, зора, море и дъжд, 
напиращ с вятъра под сърпа лунен 
от моя сън ме вдигаш не веднъж…
Ти си в кръвта, в сърдечния ми ритъм, 
на чистата любов - съдбовен щрих, 
ти си живецът в мен - и в тебе дишам, 
о, мой безоблачен, лиричен стих.

ЛЮБОВНИ ВЪЛНЕНИЯ

Когато слънцето в безброй нюанси
с усмивка кротка блесва в залез тих,
ти идваш с нежните протуберанси
на любовта в безоблачния стих.

Ти идваш като връх на волно ято, 
скалите победило с песента, 
с разпаления лъч на знойно лято, 
с пулсиращото вино в есента.

Под синкавия канделабър лунен 
като вълната приливна сега, 
ела, дори и пътят да е труден 
с вълшебните на любовта крила.

Ела при мен с дъгата седмоцветна, 
катарзисно в душата се налей.
Без теб в небето диря самолетна
единствено над нас ще се белей…

Пак бързаш. Времето е ням виновник. 
Протуберансите не виждаш ти. 
Не гледай скрито стенния часовник. 
Завинаги ела… И остани.

ДОБРИЯТ ДЕН

Безследно утрото се изпари, 
развидели се и в раван потегли.
Денят след сън с усмивка ни дари, 
пропъждайки мъглите непрогледни.

Градът е бодър, отпочинал, свеж, 
като пчелин - нестихващо гъмжило.
Помита ни улисан, бърз кипеж.
И кимва ни небесното светило.

Щурци и птици се развихрят в бенд.
Танцуват пъстроцветни пеперуди.
Наистина, добър е всеки ден
и лек ще бъде, щом човек се труди.

Гълъб до гълъбицата лети
и после влюбен гука й наперен -
любовна мъка, щом те връхлети,
тъгата сподели с приятел верен…

Лети денят - не го пропилявай -
твърде кратък е в живота ни нелош.
Грешките на другите прощавай -
бързо идва тъмната безпътна нощ.

ПРИКАЗНО ДЕТСТВО

Какво ме връща в детството назад - 
дали изгряващото свежо слънце, 
рисунките на белия асфалт 
или покълващото малко зрънце?!

В мен спомена ли тих сега се буди 
за времето, когато приказки четях - 
бях в света на пъстроцветни пеперуди 
и на джуджета, рицари и весел смях.

Принцеса бях и Пепеляшка,
и малката русалка с моя глас запя -
и един парцален Чебурашка
през нощта ме пазеше, докато спя.

От  дърво издялах Арлекино, 
подарих му с обич моето сърце, 
а времето бягаше наивно - 
с букварче и с изподрани колене.

Сега е друга моята коса. 
Приличам на ледената кралица.
Няма лек път, но шарен е света.
Открих принца и синята жар птица…

Учих се да побеждавам злото.
В живота си срещах лоши и добри.
Като в приказка - помни се доброто.
Децата са нашите учители.

ИСКАМ ДА ТИ ДАМ

Аз искам да ти дам най-ценното 
в пъстротата на забързания ден, 
неподвластно да е на времето, 
за да си щастлив, когато си до мен.

Аромата на цъфнал розов храст, 
на прелетните птици свободата 
и полъха на вятъра крилат, 
на утрото сребристо чистотата.

Събрала златото на залез тих 
и блясъка прекрасен на звездите 
ти давам всичко зримо в моя стих 
с разтулканото ми сърце в гърдите.

Горещите ми устни с цвят на ръж 
и дланите ми нежни, всеотдайни, 
ласки - топъл метеоритен дъжд, 
дълбоки чувства - предани и трайни.

Художник Димо Миланов
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СТОЯН
ТОДОРОВ

*
Безшумно облаци се носят 
над топлината чиста на морето 
и чайките с крила докосват 
под себе си водата и небето.

*
Отново на юли големите дни - 
облаци бели - в небето ми плават, 
но както преди, тъй както преди 
по него вече следи не оставят.

*
Отмина бурята. Внезапно.
Измити клони - слънце между тях.
И капка заблестя и капна -
от детско личице сълза през смях.

*
Утихна вятърът. И тишина 
затисна неподвижно всичко. 
А само мисълта ми - ей я на! 
Все още пърха като птичка.

*
В утрото прозорче се отвори,
спареният въздух бързо излетя.
Някой кихна, после заговори - 
улицата сънна смях сребрист заля.

*
Бързат дълги сенки през площада 
и редее нощната мъгла - 
като удар на чинели пада 
слънчев сноп от утринни стъкла.

*
Изумрудени капки блестят. 
И търкулват се долу в земята - 
уморени лягат да спят. 
Колко кратко живее росата?

*
Една линейка с вой раздира 
на улицата дневната гълчава. 
И спират в миг и в страх замират 
сърцата - полъхът на смърт минава.

*
Смъртта край нас е плясък на камшик - 
нечакан удар с бич от волска кожа. 
От космоса проникнал тайнствен вик 
и въздухът трепти със стон тревожен.

*
Миг един. Една минута. 
В живота ти остават като драма. 
Вик един. Мълва дочута. 
Болят дори когато теб те няма.

*
Падаща звезда разсече 
небето меко, кадифяно - 
нечия душа е вече 
акорд заглъхнал. От пиано.

*
Каква неимоверно ясна нощ - 
сякаш, че светец се моли… 
А във притихналата морска площ 
къпят се звездите голи.

*
Когато спре часовникът да трака, 
когато ни обгърне плътна тишина, 
не искаш ли да бъдем двама в мрака, 
тъй както бяхме двама на света?

*
Дълбока нощ. И плътен мрак - 
затиснати са старите лъжи. 
Жадувам ден! Но няма как - 
вън само кучето на сън ръмжи.

*
Крадец ли се промъква в тъмнината? 
На пръсти тихо влюбен ли върви? 
Мяука котка - драска по вратата… 
Иди, че спи след туй, иди, че спи!

*
От седмица вали, вали - все този дъжд 
и вятър див го блъска във стъклата. 
И ти ли чакаш като мен, поне веднъж 
рубинен лъч да лизне сивотата.

*
Нощес под тъничка корица лед 
едно листо студът е заледил. 
С дъх горещ, със устни - топъл мед, 
листото в мен ела и разледи.

*
Закъсняла пролет. Мъгли се влачат. 
И грачат гарвани над стари снегове. 
Сънувам цвят. Пчели да жужнат чакам. 
И опрощаващите птичи гласове.

*
След нас на този свят огромен 
остава спомен, само спомен - 
понякога за дни, година, две 
и твърде рядко - за векове.

*
Ако си искрен, честен и открит, 
не можеш ти да бъдеш риторичен. 
Риториката е параден щит 
на скрита цел, на замисъл двуличен.

*
Когато вечер клепките ми се затварят, 
потъвам тихо във водите на нощта. 
За мене само чудни порти се разтварят 
и туй е вторият живот на мисълта.

*
Прогонва вятърът нощта 
и нощното неистово страдание. 

И пластове натрупано мълчание
разтапя в светлината на деня.

*
Как всичко се застъпва в този свят - 
от рибени люспи обвивка здрава. 
Угаснеш ли като увехнал цвят, 
друг някой някъде те продължава.

*
Животът ни е безнадежден вик, 
самотен вик, заглъхващ надалеко. 
И много, много рядко идва миг 
от нейде да проникне слабо ехо.

*
Къде остана вчерашният ден? 
И думите, и мислите къде са? 
Оставих в него нещичко от мен, 
а вятърът космичен го отнесе.

*
Лумналият огън всички ни огравя. 
След него остава само пепелта. 
Щастливи са тези, дето се раздават - 
щастието е по пътя към целта.

*
Когато пак забързано вървиш 
и твойта цел живота ти обсебва, 
поспри за миг, огледай се и виж, 
дали поне един самотен пес те следва.

*
И всеки ден е част от нов живот за мен, 
макар пейзажът да се преповтаря, 
макар да съм подтиснат или пък смутен 
все нещо ново в мисълта изгаря.

*
Готов съм да търся, да моля, да прося, 
но само да зърна за миг красота. 
Понякога идва окъсана, боса 
и, чак щом си тръгне, усещам - бе тя.

*
Крадат ми времето цветята и звездите. 
Краде го вятърът и шумният пазар. 
Но нека тъй ограбени да свършат дните, 
които най-случайно съм получил в дар.

*
Природата е няма и жестока, 
без капчица от жал и доброта. 
А тумор ли в снагата й безока 
или лелеен плод е мисълта?

*
Понякога в живота груб 

тежи ни строгата закономерност 
на линии, квадрат и куб, 
но как е чудна тази триизмерност!

*
И нека между много думи разни 
една недоизказана да заблести - 
наоколо й нека да е празно… 
Останалото всеки сам ще сътвори.

*
Тъй както сипваш млякото в кафето, 
долееш ли в живота си тъга, 
променя се вкуса на питието. 
Променя се! А уж е на шега.

*
Под прозореца ми капки чукат, 
лека пара над пътеката пълзи. 
Пак е плакал тази нощ капчукът, 
а пътеката - поглъщала сълзи.

*
Далеч остана лятото горещо, 
в небето бягат облаци подгонени 
и само на черешака отсреща 
два листа се люлеят - като спомени.

*
Кънти гласът ми в празна стая.
Край водопад говоря аз.
И мърдам устни без да зная
кому е нужен моят глас.

*
Тъй както сипваш млякото в кафето, 
долееш ли в живота си тъга, 
променя се вкусът на питието. 
Променя се! А уж е на шега.

*
Еднообразието ни гнети, 
а нищо същото не се повтаря.
И нищо не е „тъй, както и преди“. 
Мигът пропускаме и той изгаря. 

*
Все пак остава нещичко у нас 
от хората, с които днес сме били – 
особен израз, поглед, жест и глас
и повече сме се обогатили. 

*
Вървя през пещерата на живота 
към трепкащия в дъното светлик 
и миг след миг се стапя мойта квота, 
оставена ми в запечатан плик.

Художник  Стоян Тодоров

Художник  Стоян Тодоров
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АНТОН
КАРБОВ

НЕЕСЕННИ
ЕМОЦИИ

Пулсът ми препуска до полуда, 
с ударите - повече от сто, 
как да си простя оназ заблуда, 
жертва станах на его едно…

Лъгах се, че съм с глава над тебе, 
по-знаещ - с разум, добрина… 
Дано да ми простиш греха след време - 
аз изтрезнях, обичана жена.

За тебе в нова обич бих копнял -
отново да ни грабне любовта.
И в хубавия ден пред нас изгрял
да чувстваме, че идва пролетта.

УЧИТЕЛКА

Първата ни среща беше там - 
В стая на порутената къща. 
Нямах опит и похватите не знам, 
как момиче даже се прегръща.

Луната в облак чер се скри, 
в тъмата бяхме само двама. 
Не зная как устните открих, 
а да ги целуна, беше драма…

Прегърна ме ти, първа ме целуна
и галеше тъй нежно моето лице, 
потънах в радост, одобри ме с дума… 
Пулсираше от радост моето сърце…

Душата ми с любов бе приласкана, 

жената ме дари с урок за първи клас – 
за цял живот учителка за мен остана, 
отличник в любовта съм вече аз…

ВЕЧНАТА, КРАСИВАТА

Любовта е скитница – но в душите,
огъня разпалва с болка, с вик.
Не се гаси тя бързо от сълзите.
Понякога е остра - само миг...

Наслада е в живота, медовина
и я пием тихо до зори.
Целувката е топла в люта зима -
и в щастие, и в мъка ни топи.

Като лиани мислите увива,
упойва с вълшебния си глас.
От щастливец при тъжния отива
и прави ни красиви всички нас.

КОГАТО ДОЙДЕ
ПРОЛЕТТА

Утрото в мене се събужда,
след мрачно време  зимен сън.
Пролетният вятър ли дохожда?
Южнякът топи снега навън…

Дървета и цветя са разцъфтели,
красиви са след тежка зима.
Капчуците за пролет са запели
и слънце снежната завивка взима.

Разпуканите пъпки плод ще дават
и пролетният полъх ни зове…
Бяла лястовица щастие предсказва
и чувам твоя глас – „Обичай ме!“

ДАРИТЕЛКА

Направил те е Бог с любов –
красива, страстна и богата.

За мъжете си магнитен зов
и ослепели, търсят те в тъмата.

Цял живот на път сме с вас, вървим
И в зло, в добро, и в смях, и в плач.
Изгаряме с любов, не се щадим,
спасителка си наша – някога палач…

Цената знаеш и дори е срамно,
понякога да паднем на колени,
да просим за любов е странно –
ти си знаеш какво и как да вземеш…

За божи грях, прокудена от рая,
тук на земята търсиш все утеха,
за искрена любов, забрана няма 
и с нея ти дарявай ни до века.

НЕВЪЗМОЖНО
ЗАВРЪЩАНЕ

Пресмятаме годините по слънцето -
от изгрева до залеза са дните.
За щастие - с любов засяхме зрънцето
и зачакахме от него плодовете…

Посяхме обич, но уви - замръзна.
И беше трудно - сред върли студове.
Имаше причини и плода не върза,
вината си признахме - след векове.

Невъзможно е и да се завърнем,
защото в себе си вгледани вървим…
Невъзможно е и да се прегърнем -
между нас тъгата само ще делим.

 
СВЕТЛИНА

Бурен вятър тъжна песен пее, 
носи студ, предвестник на снега. 
Врабец премръзнал, жицата люлее, 
гасне светлината, навява ми тъга…

Страхувам се от мрака – не ме радва, 
той идва бързо в този кратък ден, 
подтиска ме, мечтите ми открадва 
дано да има срещи рядко с мен…

След тъмна нощ утро се задава,
пробило тъмнината с дързък ход.
Нека бъде светлооко - да дарява
с много обич за красив живот.

Художник Иван Обретенов

КОСТАДИН

КОРУЧЕВ

СВЕТЛИНАТА

Животът мъртъв е без светлина.
И тя не може без земя и хора.
Огрява всичко - Космос и Земя...
От слънцето приижда без умора.

И в нас - любов, добро, и светлина
летят ефирно, с пътища незнайни.
И всичко иска само топлина… 
Душите стигат до космични тайни.

Любов, щом има, дневна светлина -
животът хубав е и безпроблемен…
И всеки лъч дарява синева
на чувствата… За полет неизменен…

РОДОПСКА КАРТИНА    

Денят искри с родопската омара, 
а зимата картината смени…
Бял вятър гони синкавата пара -
изящни, поднебесни пелени.

Затрупаните, приказните вили
живот живеят – струйчици от дим…
Цял рай са, щом вътре сме се скрили
от ада зимен – студа нетърпим.

Играчки снощи правила е чудни
студена хала в борове, стрехи -

с умения на майстори задружни
накичила е горските елхи.

Родопа - бяла, борова картина,
аз – в стая пълна с мирис на смола…
Вън вие се отъпкана пъртина
към връх с натрупан сняг там, над дола.

ЕЖЕДНЕВИЕ

Живеем си в космическата въртележка.
Съдбата, знам, на всеки е различна.
Страданията са съдбовна грешка. 
Успехите са след борба епична.

Животът преминава с купища
стремежи, 

с мечтите за любов и за богатство. 
Не малко са местата с дух, с копнежи -
помага често чувството за братство.

И както всичко в космоса лети и плува,
човекът земен ред ще си наложи –
макар, че някой ден ще отпътува,
човешкия си белег, щом заложи…

Каквото и да мислят философи…
Какво ли не и добрината прави?…
Поезията има чудни строфи -
човекът в ежедневието си се дави…

МОРСКА БУРЯ

Земята плава - бури, урагани
все брулят нейната повърхнина.
Вековни битки с тези великани
оставят пак живот и светлина.

Подобни са бедите в морска буря –
котел кипящ е водният безкрай.
Моряци водят там борбата луда –
премине ли, за тях настъпва рай …

В морето не признават, те, прегради.
Как удрят корабното острие
в скали и пясък – земни барикади –
бушуват в танц с отсечени криле…

Напада с водни, яростни талази
спящ остров, кораб, всеки срещнат бряг.
Убийствено се вихри, пени, лази
приижда, ври, притихва, носи хлад …

Аз бурята прииждаща съм виждал –
убийствен вихър с яростни вълни…
Див, воден ад и в сънища прииждал,
как смъртоносно дните ни мени.

НАДЕЖДИ И МЕЧТИ

Надеждите, подобно на мечтите,
зависими са от реалността.
Еднакви им са, близки са съдбите,
граничат често с гениалността…

Мечти, надежди някак се преплитат -
химери са щом краят е лъжлив.
Мечти, осъществени се оплитат, 
когато с край са сбъднати, щастлив.

Мечти, надежди, вяра и… химери -
къде е Бог, раздаващ благодат?...
Човекът трябва пътя да намери.
С един са край и беден и богат.

АТАНАС КАПРАЛОВ

ПРОЛЕТНО ЗАВРЪЩАНЕ

В шпалир от минзухар и кукуряк
най-пролетното село ме приветства.
Там, в локвите от вчерашния сняг,
изкваква като жабче мойто детство.

До вратника ни,
сготвили змийче,
за пир се стягат уличните котки.
И чувам в двора дядо как сече
изсъхналите клони
и животи.

А новия живот с накъдрен плач 
козата от утробата си пъди. 
Две лястовици от зори до здрач 
тавана ни крадат в дома си бъдещ. 

Допрял сърце до голите асми,
потаен сок на слънцето ме качва...
Добре че баба точно в този миг
примамва ме с най-вкусното колаче.

И аз се връщам, 
малък и голям, 
реален и разпътно невъзможен –
хем детския си спомен да доям, 
хем да закърпя зимната си кожа.
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ВАРТА

БЕРБЕРЯН-

ГАРАБЕДЯН

СЪСТОЯНИЯ

НА ДУШАТА

ОСТАВЍ МЕ

Да те обичам, просто оставѝ ме,

безмълвно, нежно пак да те докосвам,

да разсека преградите незрими

и пътища по тебе да кръстосвам.

Да бъда вдъхновения художник,

картината копнеещ да рисува,

а ти – платното бяло на триножник,

което моите ръце жадува.

С палитра пъстра леко да нанасям

на топлите ми пръсти цветовете,

отново в  унес тих да се понасям

на любовта невидима с крилете.

ЗАЩО ЛИ 
                                                               

Защо ли да витая сред небето

и мрежа от надежда към звездите

да хвърлям, да ти уловя сърцето ?        

Защо  ли да те търся на луната

и в разпиляно време на мечтите,

когато тук, пред мен си на земята.

Сега си близо, знам го. Без да питам,

ръцете си протягам да те стигна.

Ненужни мрежи няма да изплитам.

Да търся любовта сред небесата

безсмислено е – поглед щом повдигна,

аз виждам теб с очите и с душата.

НАРИЧАЙ МЕ, ЛЮБОВ

Не ме наричай с имена красиви,

не сваляй от небето днес звезди,

не давай обещания  фалшиви,

а просто с мен ръка в ръка върви.

Закриляй ме от бури страховити

от изпитания, от дъжд и сняг,

празнувай с мене дните най-честити,

посрещай всеки ден от моя праг.

Да чувствам силното ти мъжко рамо

до моето е, всъщност – благослов.

Обичай ме – това е нужно само     

и простичко наричай ме Любов!

НАКЪДЕ                     

Къде ме водиш  –  по сияйната пътека,

окъпана в  лазурна синева

или към мрака тласкаш ме полека,

без сметка да си даваш за това.

Къде ме водиш ти – към изворите живи,

в недрата на безкрайната любов

или по голи зъбери трънливи

на егоизма упорит, суров.

Не искам да вървя по пътища погрешни,

доникъде не стигащи, дори

усилия да правя безуспешни

не искам – знам, че много ще боли.

Води ме да вървим по лунната пътека,

над нас да мигат хиляди звезди,

вълните морски да се плискат, нека 

и да отмиват нашите следи.

ЖАЖДА

Ти в очите ми виж, погледни –

огледало са те на душата,

с твойте нощи и моите дни 

с лъч пречупват през теб светлината.

Като странник от път уморен,

който спира, треперещ от жажда,

все отпиваш от извор студен,

а водата нов порив поражда...   

Да гребеш от очи – езера,

с пълни шепи безспирно да пиеш,

всеки поглед е нова зора,

и море от любов ще откриеш.

ДА ПОМЪЛЧИМ

Как искам заедно да помълчим

и мисли да вплетем в една мечта,

към някоя планета да летим

с могъщите криле на любовта.

В щастливата безкрайна тишина

безброй вселени нас да призоват,

душите ни на честота една

прегърнати, ритмично да трептят.

От този ритъм с нов космичен взрив

галактики безброй да се родят

и в своя свят нечувано красив

с реалност нова –  да ни приютят.

В ОЧИТЕ ТИ

Когато в твоите очи погледна,

забравям всичко друго на света –

изчезва болка и тъга безследно,

вселената променя си цвета.

Нахлува ярка светлина до бяло,

и като слънчев лъч над мен блести,

сърцето трепка, радостно запяло,

до мен защото си отново ти.

Аз с теб пътеки нови ще откривам

и ще сънувам най-щастливи дни.

От извора най-жадно ще отпивам

и в твоите очи ме потопи.

ПСИХОЛОГИЯ

Недей нахлува шумно в моя свят,

в душата моя грубо не тършувай.

За тебе тя е тайнствен непознат –

закони свои ти не ѝ диктувай.

Царува в нея светлина, покой,

олтар е съкровен на тишината.

Не ще се улови в капана твой,

затворила пред твоя щурм вратата.

Да влезеш ще успееш, но поспри,

не бързай много – ще ти проговори.

Почукай с нежност или потърпи...

И тя за теб с любов ще се отвори.

ГЪЛЪБЪТ НА ЛЮБОВТА

За мен мислѝ, ако си много тъжен,

до мен изпращай своите мечти,

а аз най-нежна обич ще завържа 

на гълъб бял – при теб да долети.

Да дойде с вятъра, света пребродил,

при теб да кацне тихо, с благослов,

да гука ласкаво – да ти говори 

за моята тъга по теб, любов.

Душата ми излял, щом пак политне,

отпил копнеж от твоите очи, 

загукал на прозореца ми с твоя ритъм –    

сърцето ми да кара да тупти.

СТЪЛБА  КЪМ  ЛУНАТА

Видях висока стълба към луната,

по нея да се изкача поисках в миг,

да стигна ярките звезди в позлата

и на луната сребърния лик.

И да погледна ясно отвисоко  

прострялата се кръгла, земна шир,

и на нощта покоя, скрит дълбоко

в безкрайния и тих вселенски мир.

А после пак с ръка да ги докосна,

една след друга да ги угася,

да сляза в тъмното, в тревата росна,

в съня отново да се възвися.

СРЕБЪРНА НОЩ 

Сребърна нощ. Нежни звуци се леят, 

чернобелите облаци още не спят. 

Сенки среднощни застиват, немеят,

звездни плеяди с луната ще бдят.

Езеро светло искри – огледало,

кротко разстлало прохладни  вълни.

То отразява ги – сребърнобяло

в рамка от бряг и стъкло със звезди.

В мрака проблясват дървета и клони,

тихо нашепват приспивни слова,

лебеди черни оглеждат се волни

в бистра и чиста, прозрачна вода.

СЪНЯТ НА ТИШИНАТА   

Заспива тишината няма

върху леглото на нощта,

над бездна черна и голяма,

за да сънува красота.

И сгушена сред тъмнината,     

над нея – звезден балдахин,

невяста в бяло е луната,

запяла и любовен химн.          

Нощ... В сънищата слънце свети,      

огряло вечния Всемир,

полъхват топло ветровете,

духът лети към звездна шир.

ЧАСОВНИКЪТ

Удари полунощ. Часовникът в салона

събуди сенките, заспали в мрака:

изплуваха зад бялата колона

и в танц невидимо се залюляха.

Дванайсет удара отекват като в бездна –

раздират тишината нетърпимо,

че сенките след малко ще изчезнат,      

ще се стопят почти неуловимо.

Последен удар бие и внезапно стихва –

те в миг се гмурват в дълбина потайна.

И само мракът сгушено притихва

в прегръдка пак на пустата безкрайност.

 

ОТРАЖЕНИЯ

В безсънните ми летни нощи, будни, 

потънали с простора в тъмнина,

в стъклото виждам отразени чудни

потоци на сияйна светлина.

Дошла на гости е луна прекрасна,

нахлула в стаята ми посред нощ,

блести със своята усмивка ясна,

и грее силно с пълната си мощ.

Възможно ли е чак дотук да слезе,

нарочно тя да търси точно мен,

внезапно от небето да залезе,

и в стаята ми да попадне в плен?

Очите си отворих с удивление 

внезапно истината преоткрих –         

вън свети уличното осветление.

От този миг с луната се простих.
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АРНАУТСКА 
КРАСТА

- Чорбаджи, петък е пазарен 
ден. Турхан бей ще ни капне в 
ръчичките, като гнила круша. 

- Я капне - я не? - не повярва 
Радул.

- Ще капне, бъди рахат (спо-
коен). Ходих му по дирите цяла 
година, преди време... Сичките 
му пътеки ги знам, по сякой час. 
Сега е вече във Варна на пазар. 
Влиза през Татар капусу (Татарс-
ката порта). Дълго се кара с клю-
чара, баша на пазвантите за 
едното нищо, ей тъй да го знаят, 
че е големец, пък и да запомнят, 
кога влиза и кога излиза. Може 
да отърве някой зулум. После по 
Ташоолу, право на Ченгене пазар 
отива. Един град, чорбаджи, па-
зара го прави! Пазара е па-
зарлък. Туй му е големия кеф; 
шарения, глъчка, джумбуш (сме-
хория), туй му е душата на 
алашвериша (търговията). Квот 
се сетиш, сичко има, ширупчии, 
кебапчии, бозаджии, тарги пре-
тъпкани с бели, жълти и розови 
малебита, баклава, кадаиф, 
халва, че и Цариградски рахат 
локум. Всичките праматари 
(дребни търговци) там са турци, 
гърци и арменци, че и някой 
друг българин, башка (отделно). 
Ама бея там хич не стои. Такъв 
фукара (беден) шербет не пие. 
Кръчмитe много, ама за него 
долни. Само измекяри (слуги), 
гагаузи, надничари и хамали хо-
дят. Хубав Варненски димят 
пият, мярка нямат и претъпка-
ните кръчми туку изплюят ня-
кой пиян гагаузин или грък. 
Избухват свади, тук лъсне нож, 
там гръмне пищов, някой се 
търкули умрял. После сичките 
сарахоши (пияници) ги влачат 
заптиетата по съдилища и ка-
дии. Виж балък пазар е друго. 
Там ще поспре, ще позяпа, едно 
друго, щото тука кантори има, 
складове и баш стоката на Евро-
пата е тука. Нищо няма да купи, 
ама дума с търговците ще смени. 
Клюка ще чуе. Кой, откъде стока 
докарал, къде ще става алъшве-
риша; Шумла, Хаджиолу Па-
зарджик (Добрич) или Ески 
Джумая (Търговище). Ще 
надникне в сарафски дюкян, ня-
кой важен султански човек ще 
срещне. Ще се спрат, ще по-
хортуват (поприказват). Него 
всички го знаят, богат човек, бей, 
на големците дост. Всеки му се 
кланя, шапка му сваля, кога да е 
за нещо ще потрябва. Ходи, къде 
ходи все през баш мегдана ”Му-
сала” ще мине, покрай голямата 
мермер чешма под онез кичести-
те каваци. Пред най-личното 
турско кафене на теферич 
(отвън) ще седне. Яваш, яваш 
(бавно, бавно) ще сърба кафето 
и очите му ще шарят из дълбо-
ките пазви на въртоглавите 
градски кокони. Насити ли му се 
мискинското (мръснишкото) 
око, тръгва право към аджемите 
(персийските дюкяни). Тю-
фекчийниците (оръжейните ма-
газини) са му другия мерак 
(хоби, желание). Ще вземе някоя 
тънка кама, посребрена, позлате-
на, дето два коча струва, дълго 

ще я върти из ръце и ще цъка с 
язик. Насити ли се и на туй, 
тръгва надолу покрай Апту-
рахман джамия, ама вътре не 
влиза. Надолу са курдисани (на-
редени) тънки дюкяни, златари, 
часовникари, ама той ще се за-
пилее из старата чершия с 
дървените кепенци. Ще мине 
покрай големите житарници 
задръстени с каруци, покрай ка-
менните султански хамбари. Ще 
срещне този, онзи. Ще разбере, 
кой и откъде кара житото, 
турчин ли е, грък ли е или бълга-
рин, селото му ще разбере, пътя 
му, тайфата му. И тъй без да 
стигне до Ченгене скелe (така се 
е казвало пристанището), без да 
е минал Скеля Капусу (порта в 
крепостната стена, която води до 
пристанището), вече всичко 
знае. Товари се кораб със зърно, 
вълна или кожи. Уж весел, 
засмян, пък отдолу 
тънката сметка си 
прави; как ще му уй-
диса (как да намери 
начин), някой керван 
да бастиса и парата да 
прибере. Прави един 
алай и (затваря кръга) 
покрай Микхеме джа-
мия, стига до турска-
та баня. Там бохчата 
(багажа) му седи от 
сутринта да варди 
ред. Никой не смее да барне 
бохча в одаята на градските 
първенци. Салито го чака диван 
чапраз (прав) от тъмни зори. 
Разхвърля го до голо, надява му 
дървения налъм и го просва на 
гюбек таши (топлите плочи) да 
му кабаряса дебелия гъз. После 
го подкарва към хамама. 

Най-хубавата курна му е за-
вардил. Хвърля два таса студена 
вода върху серт кесето (твърда 
тривка) и почва да го жули 
душманската. Беят квичи от кеф. 
Да ти е драго да гледаш, какви 
фишеци, кир, пуска тоз пусти 
шопар. Търка Салито яката и час 
по час му показва кирливото ки-
се. Демек де (така де ), такъв зор 
работа, на голям бакшиш отива. 
После цял час го плакне Салито с 
един такъв сапун, миризлив, на 
окосено сено отива. Сапунисва и 
плакне, плакне и сапунисва. 
После, както му е реда, мазен 

масач; главата изпървом, че-
лото, тила, вратните жили. 

Уж го мачкат, като тесто в 
нощви, пък сичките си кахъри 
забравя; дебелите мрънкащи ка-
дъни, дето три ги има, ината и 
мързела на раята, вироглавите и 
глупави черкези, дето само за со-
па плачат и тоз Варненския ва-
лия, дето все му крои капан. 
Целия свят забравя, омеква като 
рахат локум. Мачка Салито, пък 
той манафина, вече види меде-
ните ръчички на оназ румънска 
уруспия, по него си, къде ли не! 
Натриват го с мазило, като съ-
щинска кокона, увиват го в бял 
чаршаф, ляга на миндера и 
задрямва умрял от кеф. Изкъпан, 
избелен, чист...да ти е драго да го 
заколиш.

- И сам ли седи? - Обади се 
за първи път Радул.

- Не седи сам ки! Идват и 
други първенци; валията  и още 
двама трима от беледието (турс-
ки градски съвет).

Опъват се рязаните турци по 
миндерлиците. Не бързат за ни-
каде къпаните мискини. Салито 
търчи с подносите. Шербетлия, 
каймаклия кафе, вода и бяло 
сладко. И като тръгне един лаф 
(приказка), като я забистрят ха-
вата отвсякъде, мурафетите на 
алъшвериша (номерата в търго-
вията), мискинлиците (игрите) на 
султанските хора и всички зулу-
ми в каазата (града). Като тръгна-
та от казашките морабета (руско 
– турски войни), та чак на кафе 
шантаните спират. Празни при-
казки, край нямат. Накрая, като 
го облекат, стегнат и накипрят 
хвърля една жълтица на теляка и 
му зема акъла. На завалията очи-
те му изхвръкват. Такваз пара за 
година не вади. От банята 
Турхан бей право на ингилизкия 
хотел отива, при гювендията си. 
Там пък секиш софра (сладка ма-

са) го чака: фурми, 
шамфъстък, сушени 
кайсии, стафиди, 
шербет и франчушки 
коняк. Га са види 
дънцето на шишето, 
почват кючеци, гю-
беци и сичките му 
секиш мискинлици 
(разни мръсотийки), 
ама тях не мож ги 
видя. Разправя ми ги 
една гювендия, ама 

аз туй го нямам видяно. След тоз 
тънкия кеф, едно хубаво му 
дремва и починат отива на хана 
при пазвантите си. Един бакър 
вино и десетина печени пилета, 
за нищо ги нямат. Друг път от 
цяло въртяно агне, кост не оста-
ва. Ядат и пият, здравата 
плюскат дорде беят се натряска, 
като пън. Товарят го на шейната 
и карат в Дервент. Радул не беше 
стъпвал в хамам. Къпеше се в ка-
цата зиме, а лете по вировете на 
Батовската река. Де там таквиз 
табиети, то гърба няма кой да ти 
утрие. Де кафета, де бяло сладко, 
де ти рахат локум.

Вардеха на Аджемлерсикия 
боаз (Аксаково) от часове, Радул, 
Юмер и Юсув. Дланите им за-
лепваха до кръв по ледените ма-
сури на пушките, но празните 
сладки приказки на Юмер пома-
гаха да утрепят безкрайното ча-
кане. Луната се дигна високо, 
ярка и кървава. Хайдушкото 
слънце, освети вечния си зло-
щастен късмет и само се прокле, 
че вижда само зулуми (злодея-
ния) и кръв.

- Всичко знаеш ти Юмер, 
ама само да не додат...

- Ако не додат, чепа ми да 
изсъхне. - каза Юмер и сам се 
стресна от тежката дума. Но 
Аллах кратко го мъчи. 

Шейната се показа на равно-
то, излази големия завой на боа-
за и спря пред дългото корито на 
каменната чешма.

- Дур бе керата! - провикна 
се Турхан бей - Джигера ми 
изгоря за вода!

Тримата пияници се изхлу-
зиха от шейната.

- А бакалъм (ха сега) - ревна 
Юмер - Или кемер на кръс или 
гарга на гъз (Или кесия на 
кръста или смърт). Две пушки 
изтрещяха на крачка. Гавазите се 
захлюпиха по очи в коритото на 
чешмата и не шавнаха повече.

- Аман! - кресна Радул - Бея 
е мой. Сакън някой да не го 
изплющи!

Спря ги на косъм, арнаутите 
вече размахва голите ятагани. 
Сепна се турчина, но бързо се 
усефери (дойде на себе си), 
изтегли пищова, превари Радул и 
стреля. Куршумът отнесе калпа-
ка на българина, но гологлавия 
мъж не трепна. Бавно вдигна пи-
щова си и се прицели. Беят 
бързо мушна ръка в силяха си, 
но той беше празен. Второто му 
оръжие се беше изхлузило в па-
такламата (Боя).

Чак сега пред еднооката 
черна цев и голите криви ножо-
ве, бабаитът се уплаши и закри 
лицето си с ръце. Тресна оглу-
шителен гърмеж и куршума про-
низа окото му през дланта. През 
дясната му ръка, същата тази ръ-
ка, за която Радул се беше пре-
вил на две да я целува. Ехото 
още отгърмяваше из боаза на 
Баир баши, но душата на бея ве-
че се изправи пред съда на 
Аллах. Радул дълго гледа трупа 
на Турхан, проснат като убит 
вълк на белия кървав сняг.

Злобата му клюмна 
отведнаж. Този звяр, беше само 
един мъртъв човек. Отминал 
миг. Искаше, но вече не можеше 
да го мрази! Искаше но не може-
ше и да му прости! Юмер го за-
дърпа за ръкава:

- Мъст, чорбаджи, мъст! Ма-
шалла (браво )! Дай ни да я наре-
дим по нашия си албански 
тертип (начин).

Радул махна нехайно с ръка. 
Арнаутите това и чакаха. С уди-
вителна касапска ловкост, голе-
мият нож на Юмер отряза трите 
глави. Юсув порна гръкляните. 
Размотаха чалмите, прекараха 
краищата им през устите и 
дупките в гушите и ги завързаха 
на възел. Свободните краища на 
разпасаните чалми завързаха за 
канатите на шейната и нахвърля-
ха в нея обезглавените тела. Чак 
сега си начесаха арнаутската 
краста, дивата животинска 
жажда за кръв. Юмер гръмна с 
двата пищова край ушите на ко-
нете и полудялата шейна полетя 
към Дервент.

Три дълги шарени, кървави 
змии с човешки глави, подскача-
ха в снега, зад шейната и все не 
можеха да се качат в нея. 

 

ЖИВОТ
ЗА ЖИВОТ

Трите обезглавени тела 
подпалиха Дервент (Изворско). 
Дивият черкезки гняв избухна, 
като буре с барут. 

Цялата права вяра скочи на 
крак и яхна коня. Всички мъже 
на селото препуснаха на четири 
страни. Завардиха пътищата. За 
Варна, за Хаджиоглу пазарджик 
(Добрич), за Хадърча (Нико-
лаевка) и за Кестрич (Виница). 
Двайсетина ездачи препускаха 
чак до Варна. Водеше ги самият 
Емир бей. Видяха кървавата 
чешма, но от убийците нямаше и 
следа. Много шейни бяха минали 
по Баир баши, нагоре и на долу. 
Иди, та разбери. Двама цигани, 

копанари, опраха пешкира за 
права бога. Застигнаха ги преди 
стените на града и ги насякоха на 
парчета, без да питат, без да 
разпитват. Обезумелият от гняв 
бей заби по един куршум във 
всеки по едър къс мъртво чо-
вешко месо.

До сутринта преровиха вся-
ка къшла в батовския тараф (ра-
йон). Набараха само един турски 
сахат (часовник). Замяза (запри-
лича) им на бейския и горкият 
чобанин изгоря жив заедно с 
овцете и къшлата, без да успее да 
им каже, че вчера го е купил от 
Варненските дюкяни. Откъм 
Добрич спряха две шейни и 
избиха гавазите. Обърнаха ги 
насред пътя с дъната нагоре. 
Ошушкаха всичко. Разхвърляха 
двамата търговци и ги обраха до 
голо. Тъй и ги оставиха в снега, 
що не ги заклаха, един господ си 
знае. 

Не барнаха само албанските 
кошари, току под носа им до са-
мия Дервент. Дългите арнаутски 
шишенета жулеха яко на смърт. 
Само косъм от мустаците на Ра-
дул да им беше минал по ръката, 
щяха да го одерат жив.

- Ставай Юмер!
Арнаутинът скочи на крака 

и грабна пушката.
- Какво, чорбаджи, черкези 

ли идват?
- Зарежи ги черкезите. Зами-

на ли нощес Юсуф?
- Кога, кога още по първи 

петли, яхна коня. Ако не тая нощ 
то утре е при Татар паша.

- Впрягай шейната, най-го-
лямата, дето е под навеса. Вържи 
още един кон отзад. Товари 
всички бохчи, дето съм ги наре-
дил в собата.

- Къде ще ходиш, чорбаджи?
- При побратима в Герлово. 

Няма да се върна по-рано от 
другата пролет. Ако някой та пи-
та де съм, отишъл съм в Еленс-
кия балкан, при каракачаните. 
Знаят,че и там стада имам. Взел 
съм и булката. Таз пролет продай 
всичките овце от двете кашли, 
Дервенската и Съръгьолската. 
На теб оставям най-голямата, 
най-далечната, най-скритата 
Дишподашката (Осеновската) с 
овцете. Събери всичките хора 
там. Работете за мене уж, ама за 
ваша си сметка. Моите овце про-
дай, скрий парата и я варди до-
като дода. Пък кошарите, 
къшлите, сичкия ми чобански 
имот, му дай огъня.

- Аман (недей), чорбаджи...
- Няма аман, нищо не ща да 

ма закача, да ма завръща, да ма 
тегли назад, като гега. На сичко-
то му дай огъня, щото в душата 
ми огън не остана. Кисел, лют 
тутун пил ли си? Мухъл и мърша 
тураш в устата си. Таквоз имане, 
без душа, такваз горчилка, не я 
ща, дай й огъня.

Впрегнаха шейната. Нахвър-
лиха няколко наръча сено на дъ-
ното. Застлаха черги и козяци 
отгоре. Вълнения чорбаджийски 
юрган сложиха отзад и го затру-
паха с бохчи. Под двата тежки 
подплатени с овчи кожи ямурлу-
ка скриха трите пушки и торбата 
с патрони.

В двойното дъно на шейната 
Радул криеше златото си.

Следва
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САДИЛА ДОБРА

Садила Добра бащум си лозе, 

бащум си лозе, край Черно море,

хем го садила, хем се каяла: 

Ой лозе, лозе, ти бяло грозде!

Кату та копам, кату та реда 

кой ша ти яде бялуту грозде, 

кой ша ти яде бялуту грозде, 

кой ша ти пие руйното вино?

Тръгнала Добра лозар да търси, 

на лозе - лозар, на вино - пазар,

срещна я, срещна Петър Байнецо, 

Петър Байнецо, баш булярина.

Той си на Добра тихом думаше: 

аз ще ти стана на тебе лозар, 

само те искам да ми дохаждаш 

всяка неделя изпременена.

Дена Койнова,

село Осеново, Варненско

ПРОЧУЛА СЕ Е ДРАГАНА

Прочула се е Драгана, 

че била много хубава - 

слънцето тя надгрявала, 

месеца надбелявала!

Чуди се слънце и мае 

как да си вземе Драгана, 

че спусна слънце три люлки, 

три люлки, три полюлейки.

Ред доди и на Драгана, 

че са се люлки вдигнали, 

Драганината майчица, 

тя на Драгана думаше:

Щеро Драгано, Драгано, 

ако та вземат за снаха, 

хубаво хатър да гледаш 

на свекър и на свекърва!

Елена Ямболиева, гр. Варна

МАМА НА РАДКА ДУМАШЕ

Мама на Радка думаше:

Радки мо, мила майкина, 

сетнину билу, Радки му, 

сетнину, сетни часуви.

С бащину дори да ходиш, 

с бащини тъмни мъзии, 

да влазаш и да излазаш, 

да точиш вину чървену.

Радки му, мила майкина, 

не ми беш, майкин, дудялу, 

дудялу и дувидялу 

ут гости и гудежарници!

Най ми беш, майкин, дудялу,

дудялу и дувидяло, 

дурде ти лика намеря, 

лика, Радки му, и прилика!

Добринка Янева с. Аврен, Варненско

РАДАНО ЛЕ, РАДАНЧИЦЕ

Радано ле, Раданчице, 

имаш ли си първо либе? 

Имам, имам, белки си немам, 

в всяку селу пу двамина.

В всяку селу пу двамина, 

във Търново - деветмина, 

деветмина й селарчету, 

дету свири с тънката гайда.

Дету свири с тънката гайда, 

да играят малките моми, 

гайда му свири и говори: 

Хайде всички да тропниме!

Хайдете всички да тропниме, 

да тропниме, да скокниме, 

да тропниме, да скокниме, 

да се пукат ергените!

Марийка Радулова
с. Китка, Варненско

НИЕ ДОЙДОХМЕ,
ДОЙДОХМЕ

Ние дойдохме, дойдохме, 

на Георгьовити дворуви, 

на Георги песен да пеем, 

Георги са тука ни найди!

Отишъл Георги, Георге ле, 

дребен лов да си налови, 

дребен лов, дребни ярбици, 

не ловил Георги дребен лов!

Най-ловил Георги две моми, 

две моми, лелини дъщери, 

едната викат Калину, 

другата викат Малину.

Георги Калина улови, 

тя му са жалну моляши:

Пусни ма, Георге, пусни ма, 

аз съм си твоя, пак твоя!

На ралу съм ти писана, 

на купралята леяна! 

Георги Калина ни пусна, 

право я във тях заведи!

Ут далеч иди и вика: 

Мър, на ти, мамо, снашица, 

утмяна да та утмени 

ут бели, медни бакъри.

Иванка Дюзова

с. Пет могили, Шуменско

МАМА СТУЯНУ ДУМАШЕ

Мама Стуяну думаше: 

Синко, Стуене, Стуене, 

станало девет години 

не съм та, мама, виждала.

Де ходиш, мама, де скиташ, 

зиме ди по механите, 

лете във гура зелена? 

Стуян мама си думаше:

Аз ходя в гура зилена 

със седемдесет юнака, 

вярна сме клетва сторили, 

клетвата няма да скършим!

Параскева Георгиева,
гр. Дългопол, обл. Варна

В ТВОРЧЕСКИЯ СВЯТ НА КИЧКА ХРИСТОВА
(Северняшки песни с оркестъра на БНР)

КИЧКА ХРИСТОВА 
*   *   *

Първата ми среща с леля Па-
ша - Параскева Георгиева бе през 
1981 г. и бе организирана от 
съпруга ми Димитър Христов. 
Вече бях завършила Института за 
културно-просветни кадри, спе-
циалност музика, където препо-
давателите ми Найден Найденов, 
Митко Дянков, Димитър Деми-
ров, г-жа Чешмеджиева, г-жа 
Цветкова, г-жа Никифорова, г-
жа Таня Славова, диригентите 
Захари Медникаров и Самуил 
Видас ме бяха научили, че ориги-
нален певец със свой стил и свой 
творчески почерк можеш да ста-
неш, само ако наложиш името си 
с нечувани и неизпълнявани до 
сега песни. Заедно с моите ко-
лежки и приятелки за цял живот 
Таня Стоева, Величка Трушева и 
Гинка Денчева бяхме сформирали 
един чудесен студентски вокален 
квартет, който беше нашата 
своеобразна територия за ка-
мерно фолклорно музициране. 
Познавахме песните на нашите 
изключителни „класици” в 
жанра, вълнувахме се и от току-
що нашумелите млади певци, ве-
че пеехме в Представителния 
ансамбъл на ОКС, който бе осно-
вател и на празничните обреди 
„Сватба” и „Именуване на дете” в 
Ритуална зала – Варна. Бяхме част 
от певиците, с които през 1996 г. 

бе създаден 
първият ритуал 
„Сватба”. Вълнува-
ха ни въпроси, 
свързани с  
обредността и ри-
туалите, както и 
песните, които ги 
съпровождат. 

Леля Паша ни 
посрещна в своя 
уютен апартамент 
в квартал „Победа” 
- моят съпруг беше 
направил всичко 
необходимо да имам свой 
собствен касетофон с вграден 
микрофон (даже си спомням, че 
беше от марката Универсум), за-
познахме се и започна нашият 
разговор: къде е родена, къде е 
живяла, от кого знае песните си. 
Разбрах, че е от град Дългопол, но 
познава добре песните и от с. Са-
ва, защото нейните баби са роде-
ни там и се започна... Леля Паша 
ми изпя хайдушката песен „Мама 
Стуяну думаше”, говорихме мно-
го за миналото и за днешния ден, 
за децата – нейният син бе колега 
в ЖП транспорта и приятел на 
съпруга ми. Скоро пак се 
срещнахме с нея, говорихме с 
много топлота за радиото, за 
оркестъра и ми е много хубаво, 
че е жива и здрава, за да й се 
радват близките, пък и аз се чувс-
твам по-добре, че един от първи-

те ми „извори“ на 
автентични народни 
песни е честит с тях.

*   *   *
Леля Иванка Дю-

зова живееше на съ-
седната улица. От 
събиранията на май-
ка ми - Станка Чакъ-
рова с жените от 
квартала по повод 
различни празници в 
близкия клуб, леля 
Иванка разбрала, че 
се занимавам с музи-

ка и я помолила да отидем у тях, 
да си поговорим за народните 
песни от нейния край. Аз все ня-
мах време, но жената настояваше 
и в един щастлив ден вече се-
дяхме в подредената къща и слу-
шахме сладкодумния и кротък 
разказ на леля Иванка за детство-
то и младежките й години в с. Пет 
могили, Шуменско. Заедно със 
съпруга си бяха дошли във Варна, 
построили своя дом тук и живее-
ха спокойно, защото децата им 
бяха задомени и имаха прекрасни 
внуци. През своите 70 години ле-
ля Иванка беше пазила много 
грижливо песните на своето село 
– не беше забравила нито ду-
мичка от текста, нито тонче от 
мелодиите. С нея разговаряхме за 
пролетните обичаи по Лаза-
ровден и за есенните песни по 
Димитровден. Много внимателно 

записвах всичко. Тъй като сино-
вете ми  Николай и Делян бяха 
още малки, понякога тя идваше и 
до нас, за да запишем на касето-
фона и в специалния тефтер още 
песни, за които се е сетила. Така с 
оркестъра на БНР направих за-
пис на северняшките песни 
„Димчо на Ганка думаше”, „Мама 
Янчица пузгуди”, „Ден дойди, Ра-
де”, „Димитър дума Калудо”, „Не 
се придавай, сестро Иванке”, 
„Георги мама дума”, „Дубря дой-
ди, кръстнико льо”, „Ние дой-
дохме”, „Тонкин тяйну”... Особено 
бях впечатлена от песента „Змей 
Злата залюби” – певицата ми 
разказа, че в селото я пеят с два 
гласа (с две мелодии). Те толкова 
много си приличаха ладово и 
ритмично, че аз ги свързах в една 
песен и се получи много инте-
ресна музикална форма. Тази  и 
всички останали песни със си-
гурност са допаднали на коми-
сията и на моята продуцентка от 
БНР – Красимира Стефанова. 
Поклон на тях и на Йовчо Караи-
ванов затова, че не промениха 
нищо от текстовете и мелодиите 
на песните. Колкото пъти се заче-
та в тях, толкова пъти и като фи-
лолог се очаровам от гения на 
народа ни – да извае съвършени 
текстови и музикални открове-
ния, да ги завещае на нас, а ние 
така непокътнати да ги предадем 
на своите ученици - последовате-

ли и почитатели. Като заговорих 
за ученици не мога да не разкажа 
за едно изключително момиче – 
Мария Стефанова. С нея се за-
познах при децата с нарушено 
зрение. Много талантлива, лю-
бознателна, упорита. Завърши 
музикална педагогика и макар, че 
е незряща, не спира да репетира, 
да  участва в различни хорови 
състави. Неотдавна тя ми се оба-
ди и ме попита в кой от моите ко-
лективи може да се включи да 
пее. Заедно решихме, че вероятно 
това може да бъде хорът на Гала-
та. Момичето дойде на първа ре-
петиция. Всички в хора я приеха 
много сърдечно и до днес Мими 
Стефанова участва в творческата 
дейност на състава. Дойде един 
момент, в който младата певица 
трябваше да участва във фолкло-
рен конкурс. Чудихме се коя пе-
сен ще бъде най-подходяща за 
нея. Тъкмо бях направила съпро-
вода на „Змей Злата залюби”. 
Заедно прослушахме песента, 
моята възпитаничка я хареса 
много, научи я и след време я за-
писа в студио със своя глас. Не 
мина и месец и Мими току 
представи „Змея..”,  както го нари-
чаме ние, на някакъв конкурс. Аз 
съм й обяснила от къде е песента 
и коя жена е „изворът“  на пе-
сента. Моята майка и Леля 
Иванка Дюзова отдавна не са 

На стр. 12
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НИКОЛАЙ
БУХАРИНОВ

НА СЕЛО

В този ден юлското слънце
по-рано се вдигна от сън,
малко прозорче  дървено,
гали лъч на изгрева вън.

Слънчево зайче е  в длани 
пухкава, стисната бучка;
гривест кон в галоп е, мамещ
и спящата дъщеричка.

Спи мое, миличко бебе,
колкото иска душата,                
кръжат светулки  над тебе:
куче ги лае, крилати…

Баба ти стана с утрото
старата печка да пали,
чува шума вън - където
котка на стълб пак се гали.

Щерката и сина - в село
детството ми ще повторят,
книжка за царица взели,
сред тревите ще разтворят.

Помня аз лятото жежко   
с утринната, хладна роса,
как по позната пътечка
сред лайкучката бос търча…

Чакат ме тези брезички -
на склона все в края стоят.           
И дъжд да се лее всички
в тътена на буря растат.

*   *   *
Сам минавам през полето с ръж,  
стръковете с ръка докосвам,
щастието идва изведнъж…
То от сърцето ми започва.

Вдишвам мирис на полски цветя,
те са златистите ти коси –
времето, върнато не виня,
в рошавите ти плитки се скри.

Цъфтят пак сини метличини
в спомена за първата любов,
млади бяхме и все тичахме –
страстта в кръвта надигаше зов.

Тичах без да поглеждам назад -
до светлината на изгрева, 
на моркови гнездата без страх
тъпчех пред вратата хлъзгава… 

Мушках в отвора напред ръка,
вдигах задрямалата кука,
забравях за миг раздялата -
тупат петите ми и пукат.

Чукам тъй късно след зората,
мама се кара за следите:
„Идваш сутрин като сланата -
вече си на четиринадесет…“

Но не се обиждам на мама.
Тихичко лягам на кревата.
Малко ще дремна и - на Кама,
по залез ще се срещнем в нивята…

Сам минавам през полето с ръж -  
тук са и дедите корави:
щастието идва изведнъж -
да гледам как летят жерави.

02.10.2001 г.

БОРОВИЦА

Като прелестна девица
слиза река Боровица 
с планинска, горда красота
и с рокля - утринна роса.
С грациозност на момиче
в горското си величие:
гайтани по брега скосен,
са плитките – на мода в плен.
Слънчевият пурпур с бриза
с ален цвят вода пронизва   
и с вълнуваща походка
тя е лебедица кротка.
И на кедър млад, изправен 
за вода и хлад тъй жаден,   
напоява тя сърцето,
замрази го - с прошка взета -
с вледеняващата си вода.
На прощаване с главата,
зашумя щастлив с листата
кедърът и в трепет чака -
тича в корена поточе,
с тласък любовта клокочи,
корените чак открива
към водата се извива -   
развълнува и реката:      
тя е булката в букака.   

10.02.2001 г.

ЕСЕН

Златна, есента, цветове донесе,
взе ги от триножника  в село, внесе.
С четка невидимка боядисва в цвят 
всеки лист отделно в буен листопад.
Шумно, доверчиво - аз ли губя слух,
въздуха насища - ромонът е дух.
Шипка се оглежда на прозорец пак,
молеща, тежаща, в ритъм - такт по такт. 
Брезовата рокля вятърът завя,
пакостнико, стар - едва не я отвя.   
С къдравия клен разговор ще имам - 
залюлян, листите на подбив взима.
Чезнат сред полето ревност и беда,
куп тъги тъй скоро ще повий снега.
В моето стъкло есента почука,
светло е в душата, вятър листи духа.

ЛЯТО, СЕНОКОС

Отива си сенокосът с лятото - 
силно звънти пак моята коса 
от съмването до съмване - слято, 
от росата до новата роса.

Кося аз в ливадите и в полето,
в равното, а и по хълмовете
жива билка за съдбата, сърцето
със замах силен  мах на ръцете.

Получих в страданието си време, 

трябва да успея да изкося, 
да вдигна купа сено и да взема
сила за рода, напред да вървя.

Днешният ден е с изстрадани нрави, 
но пък косят ли, косят косачи,
миришещите на мед треви, здрави - 
от ранни зори до зори здрачни.

02.08.2013 г.

ДЪЖДЕЦ

Дъждецо, мой миличък, детски,
почукваш радостно, тъй светски 
защо ситниш по прозореца?...
Очи да затворя, боря се,
но не заспивам, щом майка ти -
дъждовен бял лебед  казва ти,   
че ще изпълни танц на съня
на килим от диви рози… Бдя… 
И виждам, мое скъпо, момче,
вълнуваш се да не изтече
бързо пак облака дъждовен.  
С ръка му махаш свит, грижовен.
И капките скоро се плисват
тук бързобързо, там  висват,
нареждат се стройно в своя ред, 
листенцата розови шумят.
Пердетата вятърът вее
и лебедицата люлее
сред облачната далечина -
лудува с крака  в танц за земя,
затваряйки кръга вечен тя -
рязко сяда, изведнъж се спря.
Дин! Ручейчетата в краката
с пяната спорят до реката.

16.02.2001 г.

СОЛТА НА ЗЕМЯТА

С радост в болката моят път е застлан, 
волята на съдбата обърка го, знам.
Не отстъпвам в този бой, не умирам.
Роден в край с много пролети -

не се спирам,
в селото щастливо на Урал, възпято,
нося миризма на бор и чистотата 
в себе си за цял живот напред, сърцато.

2000 г.

УСОЛЕ

Аз пея за тебе, Усоле,
песента на човека с душа,
необятните ти простори
се разкриват пред мен в тишина.
Аз ти подарявам, Усоле,
без остатък и живота си,
гръдта ми Уралската волност
изпълва със свободата си.
Аз живея с тебе, Усоле -  
тук моите корени растат 

Анна Хенриховна. Рисунка Николай
Семьонович Бухаринов 

уханието на хляб и сол е
създаващо духовен уют.
Аз давам на тебе, Усоле,
златния ключ към щастието
и на сватбеното тържество
на радостта ще съм подвластен. 
Сред тебе ще търся, Усоле,
даже тайната на вечността,
главната изиграна роля
ще остане за мен - без игра.
Аз съм тръгнал към теб, Усоле,
имам много да ти разказвам,
вървя с любовта почитайки
и баща, и майка, доказвам.

ЗА МАМА

Годините крилати са – излитат,
тъй както птиците летят на юг,
от детството, сънувано, политат 
и част са от добър семеен кръг.
Съдбата на жената не е лека –
земята й се дава все на нея,
зърната по полето пръска меко -
ще легнат, в стиха ми ще се реят…
И тайната аз няма да открия  -
подвластно щом е времето на нея,
години много, и това не крия,
посреща гости тя и все се смее…
Пожелавам ти, огромно щастие
да изживееш пак  и свят от рози,
да нямаме у нас беди, нещастия
а само прави, дълго коловози.

18.05.2007 г.

Ассол (31 юли 2015 г.). Рисунка Н. Бухаринов 

АПРИЛСКИ  ЕТЮДИ

Изведнъж, просто за забавление, април
се втурна на пътя
и видя - не той се е скрил:     
бурята е затихнала под краката му. 
Какви ги вършиш, зимо?...
Е, това е несериозно – 
ставай, сама върви нататък неотразимо. -
заплашително той й каза. 
И си тръгна тя към дома -  
към нейния край далечен, снежен, 
оставяйки като гранична следа
пролетните цъфтежи.

25.01.2007 г..
*   *   *
Чувам радостните трели 
на априлските дни зад прозореца;  
на двора звучат капчуци запели 
и бяга, и звъни ручей. 
Ето – при нас отново е пролетта – 
в край, където растат брезите е дошла –
и със светлината на своята чистота 
весело се смее от душа.           

АПРИЛ

През април дните са ласкави – 
щастливи пролетно, бляскави.  
Разхождат се волни ветрове.
Душевен плам в нощите снове… 
И искри огънят, изгаря –
за двама близък и далечен дар е,
изгарят и гаснат безкрайно
човешките сърца – всеотдайно.
Огън на любовта ни – буйствай,
моля те с нас ти не кощунствай, 
волният вятър аз ще извикам
дивите цветя ще привикам,
ще се върна по свежа роса,
ще се опия от красота
и отново с утринната зора
ще лумне пожар в мойта глава.      

2000 г.

Превод: Станислав Пенев
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ФОЛКЛОР, АВТЕНТИЧНОСТ, ТРАДИЦИИ, ПОСТИЖЕНИЯ

сред нас, но в очите на моите деца 
виждам черти от майка ми, а мо-
же би чрез песните на леля 
Иванка ще накарам нейните вну-
ци, които са пораснали, да си 
спомнят за нея с добро.

*   *   *
Един от основните ми „изво-

ри“ на автентични народни песни 
- леля Дена Койнова, живееше в 
село Осеново край Варна, там, къ-
дето се е родил моят баща – Ни-
кола Чакъров. Той ни завеща едно 
дворно място, а ние със съпруга 
ми решихме, че въздухът, водата и 
спокойствието на село трябва да 
бъдат част от нашето ежедневие и 
дълги години там строихме вила. 
Всяка събота и неделя, отивайки 

към вилата, аз минавах край къ-
щата на леля Дена. Тя често ме 
спираше, пък и аз се отбивах у 
тях. Къщата  беше нова. През зи-
мата бумтеше една огромна печка 
на дърва. Винаги беше чисто, 
топло и уютно. Понякога носех 
касетофона, за да може моята 
приятелка да ми разказва за 
„Арман топ” – детски игри и 
броилки, които знаеше от своето 
детство. Тя беше израснала в 
Странджа планина, от нея де-
шифрирах рупски говори за 
изпита ми по Диалектология, а по 
Фолклор записах детските игри. 
Това беше в периода 1988–1993, 
времето, през което следвах  в 
Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславс-
ки”. Пак в сладки разговори с леля 
Дена говорихме как са лазарува-
ли, какви песни са пяли по 
празничния календар. Тя не само 
отвори пред мен символично 
раклата, предадена й от дедите, тя 
ми подари приятелството си, нау-
чи ме да бъда по-решителна пред 
изпитанията, да отстоявам честно 
и достойно своята родолюбива 
кауза. Безкрайната доброта на та-
зи прекрасна жена ме научи, че 
трябва да бъдем много нежни, 
внимателни и щедри към малките 
талантливи деца, да се отнасяме 
към тях с много грижа и любов. 
Така с оркестъра на БНР запи-
сахме песните на леля Дена: 
„Добро, Добро”, „Садила Добра”, 

„Димитър дума майка си”. Още 
много нейни песни очакват да 
бъдат изпяти и записани, ако 
съдбата позволи и това може да 
стане. Бях много щастлива, кога-
то песните бяха готови да й пода-
ря касета с новите им варианти в 
мое изпълнение. Неописуема бе-
ше радостта й. Леля Дена отдавна 
не е сред живите, но колкото пъ-
ти някой от музикалните ре-
дактори на някое радио пусне 
нейните песни, толкова пъти тя 
отново оживява в най-щастливи-
те ни спомени. В работата си с 
ДФС „Неранза” малките дечица 
се надпреварват кое от тях да 
изпълнява песента й „Добро, 
Добро”.

*   *   *
С леля Марийка Радулова ни 

свързваше много голямо семейно 
приятелство. През 80-те години 
на миналия век тя се омъжи за 
дядо Велчо (от нашата улица) и 
дойде в нашия квартал. Много 
бързо се запознаха с майка ми, 
сприятелиха се и къщата ни беше 
винаги широко отворена за нея и 
съпруга й. Не минаваше ден да не 
ни гостува или пък ние да не сме 
у тях. Още от самото начало на 
запознаството ни, ни каза, че е от 
с. Китка, Варненско, че е прочута 
певица в нейния край. И наисти-
на – душата й пееше – винаги 
ведра, винаги усмихната, винаги 
намираше топли думи да те за-
радва, да те утеши или пък да ти 
разкаже някоя весела история на 
диалект. Много свикнахме с нея – 
дори я приемахме като част от се-
мейството. Често, когато трябва-
ше да имам концерт или 
репетиция, а майка ми беше зае-
та, леля Марийка се притичваше 
на помощ да гледа децата. Няма 
да забравя нашите редовни весе-

ли срещи – било на обяд или ве-
чер, изпълнени с много смях и с 
много песни. Привличаше ни със 
своя благ характер и вродена хри-
симост, но едновременно с това 
тя притежаваше и опита на пре-
живелия много човек, обичаше 
да дава кураж на всеки, да за-
топли душата му с добри думи и 
да вдъхне надежда. По този начин 
застана до мен в един от най-
трудните моменти – когато 
твърде рано загубих майка си. От 
нея записах песните „Хубава Яна”, 
„Радано ле, Раданчице”, „Поиска-
ха ме” с радиооркестъра, а преди 
една година с варненски музи-

канти записах в студиото на Пе-
тър Песев още една нейна песен: 
„Върба има, върба няма”. И леля 
Марийка не е вече между нас, но 
споменът за нея ми е много мил и 
скъп. Много мои приятели и де-
цата от „Неранза” изпълняват с 
радост нейните песни, а аз се мо-

ля винаги, когато те звучат, да й 
бъде леко там, където се намира.

*   *   *
С Добринка Янева се за-

познахме още през 80-те години. 
Дългогодишното ни приятелство 
остави и на нея и на мен само ху-
бави спомени. Доби е родена в с. 
Аврен, където много ревностно 
се пази музикалната традиция. 
Дълги години беше солистка на 
Фолклорния ансамбъл на завод 
ЕЛПРОМ. Изпя ми песента 
„Тръгнала Яна” и ми даде една ау-
диокасета, на която са записани 
още много песни от родното й се-
ло. Може би бъдещето ще покаже 
дали ще мога да дам втори живот 
на тези песни. Надявам се. Доби  
днес е част от ХФФ „Неранза”. 
Много е внимателна когато 
дискутираме начини на обличане 
на националния костюм, 

забраждането, китката на певица-
та, вярното произношение на 
диалектните думи в песента. С 
нея често си говорим за 
прекрасните приятели от Аврен, 
с които ни свързват красиви спо-
мени от младостта ни – едната от 
които е Здравка Савова. 
Добринка Янева се бори геройски 
днес за оцеляването си след 
трансплантация, а за мен е удо-
волствие, че се виждаме и чуваме 
често и сме в много естествен, 
красив човешки и творчески 
контакт.

*   *   *
Елена Ямболиева е един от 

високите върхове в народното 
пеене, с които имах шанса да се 
срещна в живота си. С нея се за-
познахме в ансамбъла на ОКС. 
Тогава бях 17 годишна. Усещах 
много топлото отношение от 
всички певици там, а от Елена 
получих първата оценка за това 

какво съм за нея като певица. То-
ва се случи година или две след 
като се запознахме. Тя запя пе-
сента „Прочула се е Драгана”, по-
деха я останалите певици, научих 
я и аз. Не мога да си обясня какво 
е видяла и чула в моята интерп-
ретация на песента, но Елена с 
усмивка заяви пред всички: „Ето 
това момиче – Кичето, ще 
изпълнява един ден песента ми”. 
Случи се така, че ансамбълът бе-
ше закрит, след десетина години 
на криза и отчайваща безду-
ховност. През 2000 г. реших да 
направя всичко възможно да не 
се предам пред трудностите и на-
пук на безпаричието и на всичко, 
което се стовари върху културни-
те институции, напук на шире-
щата се чалга, възстанових 
Женския народен хор, който де-
сет години прославяше люби-
телското творчество в 
Радиозавода. Избрахме име на 
състава и го кръстихме Хорова 
фолклорна формация „Неранза”.  
От тогава и досега репетираме в 
НЧ „Елин Пелин”, а Елена Ямбо-
лиева ме потърси един ден, каза 
ми, че се радва за хоровия състав 
и пожела да започне да репетира с 
нас. Разбира се, аз бях очарована 
от това нейно решение. Доколко-
то си спомням работихме заедно 
близо година, но Ленчето не беше 
добре със здравето и след ня-
колко месеца напусна този свят. 
След време предложих нейната 
песен на продуцентката си в БНР. 
„Прочула се е Драгана” беше 
аранжирана от Ангел Добрев и 
записана с моя глас. Някак вътре 
в мен, щом запея песента, като че 
ли Елена ми говори от отвъдното. 
Понякога се чуваме по телефона с 
нейния съпруг Тошко, който 
изрази одобрението си, че пе-

От стр. 10 сента на Ленчето е готова и вече 
звучи в ефир. След време я поста-
вих в ХФФ „Галатея”. Тъй като 
текстът е изключителен, както 
със своето съвършенство, така и 
с посланията, които са кодирани 
в него, моите певици ме карат 
често да изпълняваме пред 
публика тази великолепна песен.

ЮЛИЯ ЦАНКОВА,  журна-
лист, фолклорист, автор и водещ 
на предаването „По нашенски“ – 
БНР:  „Казват, че любовта ражда 
песен… Твърдят още, че песента 
поражда любов… Но и в двата 
случая е все тя – Кичка Христова! 
Нещо повече – и житейският, и 
творческият й път доказват по 
неоспорим начин симбиозата на 
двете понятия. Тя, Кичка Христо-
ва, пее с любов, раздава обич и 
песен!

Кичка Христова с Янка Рупкина
и Юлияна Гюзелева

С децата от ДФС „Неранза“  - минути преди концерт

След упорития труд - с наградите

международни майстори (през 
2016-та участва и на световното 
първенство за младежи). През та-
зи година участва в различни 
международни турнири у нас и 
извън страната и целта му е да 
получи шахматно звание (най-
малко) ФИДЕ майстор, а защо не 
и - международен.

И на последното държавно 
първенство по класически шах, 
ускорен и блиц се нареди сред 
първите.

В класическия шах при 
участието на 17 състезатели до 16 
г. възраст Лъчезар Йорданов (Лъ-
чо) се класира на първо място с 
5,5 точки от 7 възможни. След не-
го остават двама по 5 точки – 
Виктор Боев от Пловдив и Давид 
Цветанов от Плевен. 

В блиц турнира от 16 състе-
затели Лъчезар Йорданов 
постигна 7 т. - пълен актив и се 
класира на първо място. 

В турнира по ускорен шах 
трима се класират начело с по 6 
точки като по допълнителния по-
казател на първо място е опреде-
лен Иван Кочиев от Пловдив с 28 
т. Втори е Лъчезар Йорданов с 
27,5 т. и трети остава Давид Цве-
танов с 25,5 т.

На държавните първенства и 
на други шахматни състезания 
Лъчезар Йорданов играе от името 
на шахматен клуб „Варна“ с тре-
ньор Красен Николов.

Без съмнение Лъчезар Василев 
Йорданов е голямата шахматна на-
дежда на Варна.

ЛЕВОН ОВАНЕЗОВ,
арбитър на FIDE

С ПОГЛЕД, 
УСТРЕМЕН

КЪМ ВЪРХА
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