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ПРОФЕСОР  ЗЛАТИМИР КОЛАРОВ 
С ПОРЕДНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА

Съюза на българските писатели 
(СБП) награди Златимир Коларов – про-
фесор, лекар-писател и киносценарист, за 
романа му „Безкрайни бели полета”. Той 
получи престижното отличие в катего-
рия Проза. Златимир Коларов е носител 
на единайсет награди, номинации и 
отличия като лекар и преподавател по 
ревматология, четиринайсет награди за 
белетристични и седем за кино творби. 
Автор е и на множество високооценява-
ни художествени и публицистични 
творби. Романът, който му донесе 
престижното отличие тази година, 

разказва за твореца и творбата, за прия-
телството и добротата, за свободата. „За 
мен това е най-престижната литературна 
българска награда. Във всяка награда, 
освен признанието и доверието, виждам 
и задължението. Оттук нататък не мо-
жеш да слезеш под това ниво, отго-
ворността е голяма.“ – споделя проф. 

Златимир Коларов. Паричното измере-
ние на наградата белетристът предостави 
на ръководството на Съюза на българс-
ките писатели за закупуване на лекарства 
за нуждаещи се поети и писатели, а за се-
бе си запази дипломата, тъй като „искам 
да дам на Съюза, а не да взема от него“ – 
каза той при награждаването в Българс-
кия културен център на ул. Веслец № 13.

Завършил медицина в София с 
отличен успех и златна значка днес проф. 
Зл.Коларов работи в Клиниката по 
ревматология на Медицинския уни-
верситет – София и е ръководител на 
шест докторантури. Като един от най-
уважаваните ревматологични специа-
листи, той е автор и на множество книги 
в помощ на пациентите с ревматични за-
болявания. Председател е на Българското 
медицинско дружество по остеопороза и 
остеоартрозa и на Съюза на българските 
лекари-писатели „Димитър Димов“. 
Експерт е към Здравната каса и 
Изпълнителната агенция по лекарствата. 
Той е автор на над 550 научни труда, 18 
художествени, научно-популярни и 
публицистични книги, над 200 литера-
турни публикации и 10 сценарии за до-
кументални и 1 за игрални филми. Като 
активен български деец, проф. Златимир 
Коларов членува в различни дружества и 
съюзи, свързани с наука и медицина, 
журналистика, кино и литература. В 
творбите си засяга основно темите за чо-
вещината и хуманността.

Сдружение Литературно Общество 
– Варна (СЛОВ) честити на прекрасния 
белетрист и лекар-специалист, автор 
на вестник Литература и Общество и 
един от мениджърите на вестника, чле-
нът на Академия „Европейска литера-
тура” – Варна  проф. Златимир Коларов  
престижната награда и му желае много 
нови литературни и професионални 
достижения!

„Европейска литература на три азбуки 
в две държави на Европейския съюз – 
България и Гърция“ е творческа инициа-
тива на Сдружение Литературно Общество 
– Варна (СЛОВ), проведена от 22-ри до 27-
ми юни от писатели, някои от които члено-
ве на СБП и СНБП. Литературното турне, 
премина през градовете Кърджали, Зла-
тоград, Ксанти и завърши в Кавала като 
ознаменува присъствието си навсякъде с 
литературни четения, творчески срещи, 
представяния на книги. В тях участваха 
български, гръцки, португалски, датски, 
малтийски, унгарски и шведски  поети. С 
особен интерес се очакваше и премина ли-
тературното четене на Перперикон – гра-
дът-крепост на траки, римляни, готи, 
ромеи, българи, където се събраха писате-

ЛИТЕРАТУРНА ЕВРОПА

ли и от Пловдив, Стара Загора, София, 
други градове на южна България, Солун. В 
четенето участваха и заявили предвари-
телно присъствието си творци от Испания, 
Австрия, Норвегия. Това е една от прояви-
те на провеждания на няколко етапа 
Фестивал за поезия и за белетристика на 
европейските езици – Варна 2017, органи-
зиран от СЛОВ, Академия европейска ли-
тература – Варна, литературни обедине-
ния. Фестивалът е за писатели от страни 
членки на ЕС, кандидатстващите за членс-
тво в ЕС страни, както и за потенциални 
страни кандидатки. Литературните прояви 
в рамките на Фестивала се провеждат на 
различни знакови за обединена Европа 
места и градове на всичките - 24 езика на 
страните членки.                      СЛОВ

На 13 юни от 17.30 часа в един от Арт 
салоните на радио Варна пред писатели, 
интелектуалци и млади хора, участващи 
активно в инициативите на „Варна - 
Европейска младежка столица през 2017-
та” бе представен романът на Николай Та-
баков „Ветровете ни мраморни”. Роман за 
променящия се човек и едновременно с 
това - за устойчиво мислещият, роман на 
многопластието и на срещата на потока на 
философията с реката на живота, както и 
на психологическото вникване в личния 
живот на обикновения човек, в съдбата 
му, на фона на думите и на направеното от 
великите европейски мислители, радете-
лите на Европейския съюз, творците от 
световен ранг, книгата събуди голям инте-
рес. Писателите Станислав Пенев и Герга-
на Славова споделиха своя прочит на 
творбата и я представиха детайлно, а ли-
тературният изследовател Митко Новков 
говори за стила на автора и неговия 
творчески път. Николай Табаков отговори 
на много въпроси на почитателите си и 
сподели: „Романът ми има вече свой 
собствен живот и той започва да ме впе-
чатлява.”. 

На следващия ден романът на Нико-
лай Табаков „Ветровете ни мраморни” бе 
представен в Шумен, в Регионалната 

библиотека на града на шуменската инте-
лектуална, студентска и писателска ауди-
тория.

Людмила Богословова

"ВЕТРОВЕТЕ НИ МРАМОРНИ" С 
ПРЕДСТАВЯНЕ ВЪВ ВАРНА И ШУМЕН
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Боян Ангелов - председател на СБП и проф. Златимир Коларов
при връчване на наградата

Лятна литературна дестинация - четене и на Перперикон
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Във Варна се проведе среща с 
писателя Продрум Димов, на 
която бе представена новата 
му книга „Българският Еве-
рест”, посветена на делото и 

значимостта на Васил Левски 
като мислител, като истори-
ческа личност с неотслабващо 
духовно присъствие днес. 
Авторът подчерта, че спирай-
ки се на някои значими стра-

ници от пребиваването и дей-
ността на Апостола в па-
зарджишкия край, счита за 
основа на книгата си публику-
ваните разговори с професо-
рите Николай Генчев, Дойно 
Дойнов, с писателя Николай 
Хайтов, както и интервюто с 
академик Константин Косев. 
Припомнено бе, че името на 
Васил Левски е вълнувало и 
вълнува и много други исто-
риографи, литературоведи, 
писатели, поети, учени, между 
които: Ботев, Любен Караве-
лов, Захарий Стоянов, Вазов, 
Яна Язова, Иван Унджиев, 
Иван Клинчаров, Любомир 
Дойчев, Мерсия Макдермот. 
Целта на автора: „… да приба-
вя и аз нещичко към портрета 
на човека, когото всеобщата 
народна признателност е изви-
сила на най-високия българс-
ки пиедестал” предизвика 
много въпроси и изказвания, 
както и споделени мнения по 
въпроса за пребиваването на 
Левски във варненския край, 
някои от които научни. СЛОВ

По случай 1-ви юни – Ден на 
детето към Сдружение Лите-
ратурно Общество – Варна 
(СЛОВ) се учреди секция на 
писатели – поети и бе-
летристи, активно пишещи и 
за деца от всички възрасти: 
най-ранна детска, начална уче-
ническа, детско-юношеска. 
Един от поводите е появата в 
последно време на изключи-
телно много детски книжки с 
неясно и бездарно съдържа-
ние, написани литературно 
неграмотно на силно опростен 
език и на език, неспазващ 

нормите на българския право-
пис. Факт е, че особено в тази 
сфера на литературата амбиции-
те се умножават и са главно на 
хора неучастващи активно и та-
лантливо в литературния живот, 
както и на лаици, и на лишени от 
талант. И докато в поезията и в 
белетристиката такива „кни-
жовни опити“ се забелязват 
веднага, в детската литература 
латентният период се оказва по-
дълъг, а художествените про-
пуски и аномалии – по-неоткри-
ваеми. Учредителите Румяна 
Димитрова-Кирова, Стефан Са-

рандев, Станислав Пенев, 
Костадин Коручев, Георги Ко-
вачев, Такухи Минасян, Зорка 
Вълчева взеха единодушно ре-
шение за издаване във Варна на 
Алманах за деца „Вълничка“, 
като с включване в него се 
поощряват автори, на които 
произведенията имат добро пе-
чатно и художествено ниво, 
развиват детската фантазия и 
любознателност и са далече от 
измислици, вдетенявания, 
погрешни житейски представи 
и други аномални или псевдо-
литературни прояви. СЛОВ

Те седяха един срещу друг 
на масата и мълчаливо вечеряха. 
Това беше необикновено за мъ-
жа, който обикновено се заяжда-
ше със съпругата си. Беше нещо 
като лоша поличба – водеше до 
плач, а от негова страна – до 
тежки изстъпления. 
Главната причина на не-
говата постоянна ярост 
беше неистовото му же-
лание да получи 
собствеността на ней-
ния апартамент, която 
тя упорито охраняваше. 
В него постепенно се 
загнезди мисълта, че 
щом тя не се съгласява 
доброволно да стори това, той  
ще си го извоюва насилствено. 
Напоследък, дни наред, той 
прехвърляше различни планове 
в тази посока, докато се спря на 
един, който му се стори 
приемлив и решаващ. 

Беше работен ден и преди 
да излезе, той й каза:

- Бъди готова довечера, щом 
се върна ще излезем малко на-
вън.

Тя го погледна учудено и 
отвърна:

- Какво 
ти става, 
къде ще 
вървим?

Той 
промърмори през зъби:

- Защо трябва да има повод. 
Не сме ли и ние хора, да 
се позабавляваме?

С още сянка на 
съмнение тя отвърна с 
едно приглушено 
„добре“ и той остави 
входната врата зад себе 
си.

Надвечер се видя-
ха отново и излязоха 
навън. Той все още 

държеше в тайна посоката на 
разходката им. Взеха автобус и се 
отзоваха в ресторант „Почивка“. 
Поуспокоена, тя се отпусна след 
храната и алкохола. Танцуваха до 
затваряне на заведението, след 
което той й предложи да слязат 
край морето. Сам не можа да си 
обясни как възникна в него же-
ланието – да прави любов на пя-
съка, след като знаеше какво ще 
се случи малко след това. Тя уди-
вено се отдаде на този порив с 
прокрадналата се в нея вяра в 

преображението на човека. Умо-
рени, но доволни, те седнаха на 
края на прогизналия от водата и 
влагата мост и прегърнати устре-
миха погледите си към светли-
ните на Варна и Галата. Беше 
тихо и топло, бризът напевно 
преминаваше край лицата им. 

В един миг той рязко блъсна 
съпругата си към водата, тя 
падна в морето, инстинктивно 
запляска с ръце и крака и успя да 
се хване за железата на моста. 
Той се наведе към нея и 
повторно я прехвърли във вода-
та. Нейната реакция беше съща-
та, но   мигновено отрезвена, с 
прояснено съзнание тя изпита 
ужаса от неизбежната гибел. 
Отново се опита да достигне до 
моста, но безуспешно, тъй като 
не умееше да плува. Той знаеше 
това и се реши на последната и 
решаваща стъпка – набързо събу 
обувките и чорапите си, хвърли 
се в морето, хвана жертвата си за 
косата и я завлече навътре във 

водата. Там 
някъде я 
остави и тя 
потъна в 
дълбините. 

Мъжът се качи на моста, на-
бързо си взе обувките и чорапи-
те, излезе на пътя, качи се 
попътно в превозно средство и 
се върна у дома. На следващия 
ден се обърна към полицията с 
оплакване за изчезването на 
съпругата. Започна разследване. 
Една от най-правдоподобните 
версии беше убийство, извърше-
но от самия него. При огледа се 
намери единият чорап, изпаднал 
от обувката му. Полицейското 
куче хвана тази диря, но тя се 
прекъсна на пътя. Поставиха за-
подозрения в една редица с по-
лицейски служители. Кучето се 
хвърли върху него. Той направи 
възражение, че кучето е реагира-
ло така, защото е познавало 
останалите от групата. Тогава 
приканиха случайни минувачи 
да вземат участие в същото 
действие. Кучето още по-
настървено се насочи към убие-
ца. Сломен психически, той 
разказа за стореното. 

Следователят организира 
възпроизвеждане на случая. 
Мястото на убитата зае една 
опитна плувкиня. При извърш-
ване на действията той така се 
настърви, че можеше наистина 
да удави момичето. По-късно за 
този случай шефът на крими-
налната полиция в града 
разказваше:   

- Имах едно на ум и се качих 
на същата лодка – зад обвиняе-
мия и плувкинята. Когато видях 
как настървено я хвана за косите 
и я заблъска във водата, станах 
на крака, извадих пистолет и 
силно извиках: „Пусни момиче-
то, иначе ще стрелям”. Той се 
спря, пусна я, издърпа си ръцете 
и следственото действие 
приключи… Успешно…

Наказателното дело се гледа 
публично в един киносалон. 
Подсъдимият си получи заслу-
женото. Но в съзнанието на при-
състващите за дълго време 
остана картината на преживяно-
то от жертвата. Една стара ми-
съл, казва: „Жалко за заминалия 
от този свят“. Наистина, много 
жалко.

МАСИС ХАДЖОЛЯН

КОГАТО МИСЪЛТА Е ПОРОЧНА…
(по действителен случай)

Изразявайки тревогата 
си от появата в последно 
време на нескопосно издадени, 
не добре графически оформени 
или имащи трафарентно съ-
държание книги (по-скоро – не 
книги, а книжни тела) на 
отделни автори или сборници по 
различни поводи, автори на 
вестник Литература и Общество 
установиха с тревога на свое съ-
вещание, че подобни факти за-
честяват и литературното 
пространство е прекомерно 
изпълнено с такива лоши при-
мери. 

Това, всъщност, са примери 
за лековата, нискохудожествена 
литература, въпреки (навярно) 
доброто желание на авторите й 
(създателите на текстовете и на 
продукта) да изразят себе си и 
някакви свои творчески възмож-
ности по един добър начин… 

Наред с почти безличните 
като оформление или по-лошо 
оформени на външен вид и от 
ученически тетрадки книжчици 
с патологично бездарно съ-
държание и никакво внушение, 
се появяват и претенциозни на 
външен вид, но неталантливи 
литературни сапунки „най-инте-
ресни” от които са сборниците, 

приличащи на обща гробница на 
хора от определена възраст, 
определена професия или с 
определен манталитет, както и 
самиздат(ът) – всички книги без 
редактор или самоотпечатани от 
самообсебени автори..

Имайки предвид подобни 
аномални явления, уронващи 
талантливите литературни проя-
ви и авторитета на литературния 
труд, стремежът (почти масов) 
всеки да стихоплетства и реди 
„бисери”, превръщащ се в лице 
на самодостатъчността, както и 
на амбицията  „да ни забележат” 
или „да останем, с това, което 
сме написали”, създаваме рубри-
ката СЛОВЕСНИ БАЛОНИ.

Наричаме я така, защото 
ЛИТЕРАТУРНИ БАЛОНИ би 
било комплимент за пишещите, 
някои от които все пак биха 
могли да се измъкнат от фазата 
на маниакалност и безлитера-
турността в текстовете си.

И подчертаваме: литера-
турният труд и добрата литера-
тура изискват талант, 
оригиналност, себеотдаване, ви-
сока художественост, концепту-
алност.

А не сапунковчина, 
бля-блящина, ба-
лонност… 

Защото става дума за лете-
не, а не за пълзене в словото…

Честити балони и приятно 
надуване… 

Може пък на някои да им е 
хубаво…

Автори на в-к ЛИО -
117 подписа

СЛОВЕСНИ БАЛОНИ

ЛИТЕРАТУРАТА ЗА ДЕЦА - С ВИСОКИ 
ХУДОЖЕСТВЕНИ ДОСТОЙНСТВА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГА 
ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Девет години след началото на списването си и десет години

след създаването на Сдружение Литературно Общество – Варна 

(СЛОВ), чийто орган е вестник Литература и Общество (ЛИО) – 

Национален вестник за литература, изкуство и обществен

живот в арт салон на радио Варна се проведе литературно

матине за отбелязване излизането на 50-тия брой на вестника. 

Това стана в Майския салон на изкуствата, където от години

насам се отбелязват постиженията в културния живот

на черноморската столица, а самият салон се провежда

под егидата на кмета на Варна
и Варненския и Великопреславски митрополит. Бяха представени 

с техни творби автори на вестник Литература и Общество,
както и автори на вестник КИЛ, който отбелязва 25 години

от излизането си през настоящата година. СЛОВ

ЛИТЕРАТУРНАТА ПРЕСА - 
НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ
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Предисторията: 
В квартала на децата се за-

селва един възрастен ху-
дожник. Детското въображение 
го оприличава на стар китаец, 
така и го наричат. С децата и 
Стария китаец се случват 
различни събития, след които 
той им разказва по една при-
казка, в която се отразяват жи-
вота и притесненията му 
дотогава и им разкрива нежния 
и прекрасен свят на добрите 
хора. След това рисува за тях 
по едно хвърчило, за да им го 
подари накрая. Представяме 
последната приказка, която 
Стария китаец разказва на де-
цата, преди да напусне завина-
ги квартала.

И приказката:
В едно затънтено селце, 

което се намирало в не-
посредствена близост със се-
верния полярен кръг, живеел 
някога един незабележим чо-
век. Той имал всичко необходи-
мо за дълъг и щастлив живот – 
дом, жена и една невръстна дъ-
щеря, но въпреки това не бил 
доволен от живота, който во-
дел. Постоянно нещо не му 
достигало, постоянно нещо го 
тормозело, постоянно нещо го 
карало да бъде озлобен и спри-
хав, неспокоен и напрегнат, не-
доволен и отчаян без причина. 
Съселяните му запълвали вре-
мето си с грижи по насъщния и 
били щастливи от малкото, 
което получавали срещу 
огромния си труд. За разлика 
от тях нашият човек подмина-
вал грижите за хляба с пре-
небрежение, което граничело с 
лекомислие, пилеел времето си 
и мечтаел за други неща в жи-
вота – да обходи безкрайните 
бели полета, които се прости-
рали в продължение на стотици 
километри на север от се-
верния полярен кръг, и да 
разбере какво се крие в тях – 
богатства, красоти, разкош... 
Белите полета – мислел си 
често той – са спонтанните 
криволици на мечтата, 
непредвидимите прищевки на 
съдбата, неизживените неща в 
живота. До проникнеш в тях 
означава да разбереш защо си 
се родил, защо живееш, да 
откриеш истината за смисъла и 
същността на битието...

Някои от старците в село-
то, които знаели всичко за жи-
вота и света, говорели, че 
полетата достигали до полюса, 
други – че опасвали земята, 
трети – че просто били 
безкрайни и поради това никой 
не би могъл да ги обходи... 
Малцината смелчаци, които се 
наели да тръгнат без път през 
бялата пустиня, така и не се за-
върнали, защото, както твърде-
ли старците в селото, белите 
полета били пълни със зли де-
мони и черни сили, с умели 
изкусители и сенки на умрели, 
с магьосници, духове и феи, с 
вълшебници, дракони и само-
диви... С нежни думи и сладки 
обещания те омайвали човека, 
подмамвали го да тръгне през 
белите полета, без да се замисля 
за несгодите по пътя, подканва-

ли го върви все по-напред в 
мрака, без да усеща студа на се-
верната нощ, постепенно 
обсебвали душата му и накрая 
го превръщали в безплътна 
сянка, в леден дъх, в късче от 
безкрайната бяла пустош, която 
никой не знаел докъде достига. 
Затова – поклащали мъдрите си 
старчески глави старците на се-
лото, - не трябва да се броди из 
белите полета. Всяко докосване 
до тях носи непосилни мъки за 
човека и неизмерима скръб за 
неговите близки...

Нашият човек знаел 
всички тези приказки, които 
разказвали старите хора в село-
то, но въпреки това желаел 
страстно да разгадае тайната на 
белите полета. Желанието му се 
засилвало с всеки изминат ден 
от един сън, който сънувал вся-
ка вечер: една жена, облечена в 
бяло, заставала пред него, гле-
дала го нежно в очите и го ма-
мела с ръка да я последва в 
студа на северната нощ. Коя си 
ти? – простенвал насън чове-
кът. Всичко онова, което не мо-
жеш да намериш на юг от 
северния полярен кръг... – отго-
варяла му тя и пристъпяла към 
него. Коя си ти? – в просъница 
простенвал той. Всичко, което 
изпълва живота с красота и 
смисъл... – усмихвала се тя ча-
ровно и пристъпвала още по-
напред. Наистина ли съществу-
ваш или си безплътен призрак? 
– отдръпвал се човекът. Ела и 
ще разбереш... – протягала тя 
ръка и той се събуждал, облян 
в пот. Каква била жената – бяла 
лястовица, бяла врана или бяла 
гълъбица? – с пресъхнали 
устни шептял човекът, защото, 
преди да докосне разтреперана-
та му ръка, жената се превръ-
щала в бяла птица и отлитала в 
небето. Коя си ти – искре-
ността, мечтата или възторга? – 
продължавал да шепти той, 
изплашен до смърт от красота-
та на кошмара. – Или си страха, 
двуличието, подлостта?... А мо-
же би си малодушието, за-
вистта, лъжата?... – простенвал 
той и се измъквал тихо от 
леглото, за да не събуди жена 
си и дъщеря си, които спели 
непробудно, без да подозират 
за кошмара, който го измъчвал 
непрестанно. Излизал от дома 
си и се заглеждал с блуждаещ 
поглед далеч на север. В мрака 
прозирала сумрачната, бледа 
светлина на бялата пустиня и се 
стелела като мъгла ниско над 
земята. Човекът потръпвал от 
студа, разтривал измръзналите 
си ръце и се прибирал на 
пръсти в дома си. Мушвал се в 
леглото и посрещал буден 
настъпващия ден, развълнуван 
от приказната красота на не-
познатата жена.

Мечтата да разгадае тайна-
та на белите полета все по-
силно завладявала мисълта му, 
все по-пълно обсебвала духа 
му. Усещал я в сърцето си като 
зов, болка и копнеж да тръгне 
през бялата пустиня... За ня-
колко години изкушението да 

проникне в снежното царство 
на бялата жена превърнало 
сърцето му в хладен въглен, в 
леден камък, в безчувствено, 
мъртво късче от изнуреното му 
тяло.

Една ранна утрин, след по-
редната атака на кошмара, чо-
векът взел торбичка с храна, 
измъкнал се тихо от дома си и 
тръгнал забързано по при-
тихналите улици на селото, без 
да се обади на жена си и дъще-
ря си. Няколко ранобудни селя-
ни го видели да върви към 
крайните селски къщи, зад кои-
то бръснел северният леден вя-
тър и се провикнали след него: 
Какво търсиш в това мразовито 
време? Себе си – отговорил им 
човекът. Къде отиваш? – попи-
тали го те. В безкрайните се-
верни полета... – отговорил той 
през рамо и продължил да 
върви напред. В белите полета 
няма нищо – само студ и мрак... 
– стъписано подвикнали му те. 
Ако искате елате с мен! – про-
викнал се човекът, без да се 
обръща. Думите му заглъхнали 
във воя на вятъра и той оста-
нал сам в полето...

Напред, до хоризонта, се 
ширела земята на север от се-
верния полярен кръг – широка 
и безбрежна, пуста и хълмиста, 
покрита с преспи сняг, скована 
в лед и студ. Небето над хори-
зонта побледняло за няколко 
минути от далечното зарево на 
изгрева и отново бързо по-
тъмняло от мрака на шестме-
сечната полярна нощ. Човекът 
привел глава и тръгнал през 
снежната пустиня.

Съселяните гледали приве-
дената му фигура, която бавно 
се смалявала в далечината и се 
чудели каква е тази страст, коя-
то го тласкала към гибел? Те не 
знаели за кошмара, който го 
тормозел всяка вечер, но и да 
знаели, едва ли биха го разбра-
ли, след като мечтите им в жи-
вота се изчерпвали единствено 
с мисълта за хляба... – по-
мислил си човекът и про-
дължил да върви напред. 
Накрая сянката му се сляла с 
мрака и съселяните му се 
прибрали в домовете си 
щастливи, че не са последвали 
безумеца в дългия му път през 
ледената пустош.

В началото човекът вървял 
през снега, без да знае пътя, без 
да съзнава къде отива, без да 
усеща студа и напора на вятъра, 
който го блъскал в гърдите и 
покривал лицето му със скреж. 
Чувал острото свистене на вя-
търа в косите си и си мислел 
колко скучен, празен и 
безсмислен е животът на хора-
та от родното му село, които за 
един корав къшей хляб били 
готови да пропуснат прекрасна-
та възможност, с която съдбата 
ги дарила – да живеят на грани-
цата с белите полета и 
възможността да проникнат в 
тях, да разгадаят тайната им и 
да се насладят на непознатите 
им красоти, пред които чо-
вешкият живот изглеждал 

безкрайно дребен и нищожен...
Все по-силен ставал вятъ-

рът и все по-плътен мракът, но 
човекът не го усещал. Преска-
чал буци лед, газел в преспи 
сняг и уверено вървял все по-
напред...

Без да съзнава накъде оти-
ва – към възнесението или към 
гибелта си, човекът продължил 
да върви през снега на белите 
полета дни, месеци, години... 
Неусетно за самия него, с всяка 
крачка мислите му ставали все 
по-ясни и спокойни и чувства-
та му все по-кротки и смирени. 
Помислил си, че белите полета 
зад северния полярен кръг 
всъщност приличат на белите 
полета в душата на човека, не-
познати дори за самия него, в 
които можеш да откриеш 
всичко – омраза и любов, само-
жертва и коварство, искреност 
и злоба, нежност и измяна, пре-
дателство и ласка, покруса и 
възторг..., всичко онова от ду-
шата на човека, което не би 
могло да се изрази с думи, а да 
се опише като безкрайни, мра-
зовити, пълни с изненади, 
непребродени полета. А да 
разгадаеш тайната им, да се до-
коснеш до дъха им – мислел си 
човекът, заслушан в трепетите 
на измръзналата си душа, затъ-
вайки в преспите до шия – 
означава да осмислиш чувства-
та си, да опознаеш мислите си, 
да овладееш страстите си, да 
намериш себе си... – и про-
дължил да гази в снега, без да 
вижда нито една звезда в небе-
то – чувствал, че все още не е 
достигнал до целта си, до 
сърцето на бялата  пустиня.

Постепенно силите за-
почнали да го напускат, краката 
му да се подгъват, тялото му да 
изстива, но той продължил да 
върви през белите полета, без 
да знае дали върви напред или 
се върти в кръг и да си мисли 
за нещата от живота и за бели-
те полета в собствената си ду-
ша.

Вместо празен и 
безсмислен, сив и скучен, жи-
вотът на съселяните му, които 
се борели за хляба, започнал да 
му изглежда все по-красив и 
хармоничен. Помислил си с 
болка, че е сторил фатална 
грешка, като се опитал да 
разкрие тайната на белите по-
лета, вместо да изживее живота 
си достойно като повечето хора 
на земята, и че е сторил огро-
мен грях, като изоставил жена 
си и дъщеря си заради налудна-
та мечта да преброди 
безбрежните  полета, която 
неусетно го превърнала от хри-
сим и добър човек в егоист и 
неудачник. В същото време – 
продължил да си мисли той с 
горчилка – съселяните му били 
щастливи, защото се борели за 
хляба, но не за себе си, а за да 
го дадат на близките си. А кога-
то дадеш нещо на друг човек, е 
най-голямото нещо, което мо-
жеш да направиш за живота и 
света... – пошепнал той и се 
спрял – почувствал, че е открил 

истината за смисъла и 
същността на битието, че е 
достигнал до целта си, до 
сърцето на бялата пустиня. 
Огледал се и знаете ли какво 
видял, какво открил в тази най-
далечна точка на земята? – по-
пита Стария китаец и момчета-
та неразбиращо премигаха с 
очи – не се досещаха какво бе 
намерил нещастният човек в 
сърцето на бялата пустиня. Ще 
си помислите тревичка, диа-
мант или късче самородно зла-
то?... – отново попита той и 
момчетата отново премигаха с 
очи. Нищо подобно – отчетли-
во и високо каза Стария ки-
таец, все едно че злорадстваше 
над мъките на заблудения чо-
век. – В центъра на белите по-
лета нямало нищо – нито 
диаманти, нито красоти, ника-
къв разкош...

Човекът гледал пред себе 
си и не можел да повярва – 
пред погледа му се ширели все 
същите мразовити, безкрайни 
северни полета, нагънати и 
хълмисти, огромни и 
безбрежни, пълни с буци лед и 
преспи сняг, посивели от мрака 
на северната нощ, над които 
бръснел северният леден вятър 
и покривал лицето му със 
скреж... В този миг на разоча-
рование и болка човекът 
разбрал какво се криело в бели-
те полета на измъчената му ду-
ша, защото само в миг на 
изпитание човек вижда тъмни-
те страни на собствената си ду-
ша – страха да остане 
неизвестен и страстта да се 
прочуе, за да не си помислят 
хората след него, че е пропилял 
живота си напразно и 
безцелно. Осъзнал кое е най-
страшното нещо за човека – да 
бъде сам, залутан в мрака, 
забравен в бялата пустиня, да-
лече от близките си, които оби-
ча безкрайно много, и 
почувствал в душата си, като 
хладна ласка на смъртта смра-
зяващия дъх на ледената 
пустош... Въздъхнал, обърнал 
се и тръгнал към родното си се-
ло, където го очаквали две лю-
бими същества.

Вървял към дома си дни, 
седмици, години, без да усеща 
изтръпналите си нозе, залутан 
в сумрака на ледената нощ, гла-
ден, жаден, скован от студ, по-
пилян от болка, стиснал между 
зъби последното късче на 
измръзналата си душа – един 
блед призрак без осанка, една 
сянка без лице... Препъвал се в 
тъмнината, залитал в мрака, 
бавно се изправял и продължил 
да лази в снега, обзет от 
едничкото желание да прегърне 
жена си, да целуне дъщеря си и 
да издъхне...

...Никой от селото повече 
не го видял, защото, докато се 
скитал през бялата пустиня, 
неусетно човекът се превърнал 
в късче от небето, в искра от 
светлината, в дъх от безкрай-
ността, в частица от бялото по-
ле на собствената си душа... И 
накрая, като жалка подигравка 
на съдбата, на две крачки от до-
ма, сърцето му спряло да тупти 
и душата му се сляла с бялото 
поле на вечността...

ЗЛАТИМИР КОЛАРОВ

ПРИКАЗКА ЗА БЕЗКРАЙНИТЕ БЕЛИ ПОЛЕТА
От стр. 1
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Мери рисуваше, спираше и 
гледаше с бинокъла си, и после 
пак продължаваше да рисува. 
Гледаше през прозорчето на та-
ванската стаичка, само откъдето 
можеше да види църквата потъ-
нала в мъгла, но много самотна, 
заобиколена от висо-
чини.

-Мери, слизай да 
вечеряш, цял ден си 
затворена в тази 
стаичка, с какво се за-
нимаваш? – попита 
майка ѝ.

С бързо трополе-
не Мери се показа и 
майка ѝ Лиза я 
погледна и прихна от 
смях. Баща ѝ я погали 
по главата и каза:

-Вече знаем какво си прави-
ла цял ден, нослето ти е синьо, а 
бузките розово-жълти, защо така 
си се маскирала – подигравателно 
я закачи баща ѝ  Самуил.

Мери подаде на баща си лист-
рисунка. Лицето на Самуил се 
озари, приближи я близо до очи-
те си, после я отдалечи и каза:

-Мери, миличка, ти си та-
лантлива. Как си успяла да видиш 
всичко това от такова разстояние 
и в тази мъгла, която зловещо 
покрива част от църквата?

-Татенце, аз гледах през твоя 
голям бинокъл – оправда се Ме-
ри.

-Да, но дори и да си гледала 
през бинокъла, ти си успяла да 
видиш неща, които биха убегнали 
от погледа на повечето хора. Утре 
сутрин ще ви заведа с майка ти 
Лиза на туризъм – поход до Вели-
ката църква.

Утрото беше ясно, мъглата 
се беше вдигнала и бе паднала ро-
са. Пътищата бяха влажни, но Са-
муил караше внимателно и успя 
да навлезе с колата навътре в пла-
нината, близко до църквата. Очи-
те на Мери се отвориха широко 
при появата на голяма каменна 
стена. Това беше стената от 
обратната страна на входа на 
църквата. Мери отвори вратата 
на колата и в движение извика:

-Следвайте ме, бързам да я 
видя на светло и да вляза в тази 
каменна красавица.

-Мери, не тичай, хлъзгаво и 
неравно е тук, ще паднеш, изча-
кай ни – провикна се Лиза.

Но развълнуваната тий-
нейджърка не приемаше съвети и 
устремена към целта си, се 
подхлъзна и направо се пренесе 
по баира надолу до една каменна 
чешма. Спря се, пое си дъх и 
вдигна главата си нагоре, да 
разгледа скулптурата над чешма-
та. Отначало видя странни букви, 
невъзможно за нея да ги разчете, 
но погледът ѝ се спря върху 
скулптура-глава на младо и много 
красиво лице на жена. Изящните 
ѝ черти завладяха Мери и тя 
интуитивно протегна ръка, но не 
можеше да я достигне. Нечувано 
чудо – капки като сълзи потекоха 
от каменното лице, от каменните 

очи. Мери сле-
деше случилото 
се и не можеше 
да повярва. Лек 
шум привлече погледа ѝ надолу, 
към коритото на чешмата и 
малки светлинки я накараха да се 

наведе. Сълзите на 
каменното лице се 
бяха превърнали в 
кристалчета. Учуде-
на, уплашена, Мери 
вдигна погледа си 
към каменното лице, 
но очите бяха вече 
затворени.

-Мери, Мери – 
дочу гласа на майка 
си Лиза, – ела да вле-
зем в църквата.

Мери грабна прозрачните 
камъчета, пъхна ги в джобчето си 
и почувства как сърцето ѝ бие, 
ще се пръсне от почуда.

Влязоха в църквата, която бе 
потънала в прах и руини. Лиза 
застана пред олтара и се 
прекръсти, а Мери оглеждаше 
стените, по които още се виждаха 

избледнели рисунки.
-Къде вървиш, внимавай, 

доста е разрушено – се чу звънли-
вият глас на Лиза и въздухът в 
църквата го пренасяше, като че 
ли се удряше от стена на стена и 
кънтеше.

 Мери се сепна, погледна за 
миг майка си и протегна ръка 
към стената. Стената беше студе-
на, но Мери доближи и другата си 
ръка, като че ли прегръща лицето 
на красиво младо момиче. Обра-
зът от рисунката беше същият 
като лицето на скулптурата върху 
чешмата.

-Благодаря ти за топлината! 
– тънък глас се разнесе в църква-
та.

Лиза се обърна и попита дъ-
щеря си:

-Мери, ти ли изрече тези ду-
ми с такъв странен глас?

-Не, мамо, не съм аз, странно 
откъде идва този странен глас.

Самуил се доближи до жена 
си и дъщеря си и им каза:

-Лиза, Мери, не мърдайте, 
останете по местата си. Кой е, кой 
си ти, покажи се! – твърдо го 
прикани Самуил.

Тогава пред всички 
прехвърча голям бял сокол, който 
кръжеше и не кацаше.

-А ти кой си, откъде идеш? – 
нервно попита Мери бялата птица.

-Аз съм царският сокол, кой-

то живее тук в тази обител – 
нежно изпя соколът. Аз съм 
приятелят на принцеса Мариан, 
която бе най-красивата и благо-
родна принцеса, най-обичаната в 
старото арменско царство.

Мери изчака, докато ехото 
повтаряше думите на сокола, и 
нетърпеливо попита:

-Разкажи ни, разкажи ни за 
принцесата!

Соколът кацна върху олтара, 
беше красив, бял, с големи, силни 
черни очи.

-Когато  ни нападнаха вра-
жеските нашественици – разнесе 
се тънкият глас на птицата, – 
малката принцеса гледаше как 
опустошаваха и убиваха, но беше 
крехка и безсилна да помогне. То-
гава нейният баща – великият 
арменски цар Артур – ѝ отреди да 
се скрие в тази църква и аз да я 
закрилям.

Тънкият глас продължи:

-Скрихме се тук с принцеса 
Мариан и се спасихме от на-
шествениците, но сърцето на 
малката принцеса се късаше от 
мъка. Един ден стар и дрипав чо-
век влезе в църквата и започна да 
се моли, точно тук пред този 
олтар, на който съм кацнал. В мо-
литвата си той споменаваше име-
то на царицата и името на 
красивата принцеса Мариан – со-
колът спря, но думите все още се 
разнасяха във въздуха.

Прехвърча, заобиколи олта-
ра два пъти и кацна отново, като 
че ли изпитваше нужда да си пое-
ме дъх, както хората правят.

-Излязох от скривалището 
си – продължи соколът, - а чове-
кът възкликна: „Приятелю, соко-
ле, къде е малката принцеса? ” - 
Кой си ти, стари човече, и откъде 
ме познаваш и питаш за малката 
принцеса? – „Аз съм твоят цар 
Артур, успях да избягам от кулата 
и обещах на пазача диаманти, за 
да освободи моята царица.” Дочу-
ла гласа на царя, баща си, 
принцеса Мариан изскочи от 
скривалището си зад завесата и 
нежно запрегръща дрипавия цар. 
Случи се нещо нечувано, принце-
сата се разплака с едри сълзи, 
които се търкулнаха по нежното 
ѝ лице, и лек шум се разнесе в ти-
шината. Царят погледна, погали 
атлазеното лице на Мариан, и ви-

дя как в крака-
та на принцеса-
та се търкаляха 
малки светещи 

камъчета. Наведе се и видя, че 
сълзите на дъщеря му са се пре-
върнали в диамантчета. Царят 
събра диамантите, целуна дъщеря 
си и се втурна към кулата да спа-
си, да откупи своята царица.

Соколът отново разпери 
крилете си и полетя, но Мери не 
отстъпваше:

-Разкажи, разкажи ни какво 
се случи после! Спасиха ли цари-
цата?

Соколът се приближи до 
Мери, погледна я с големите си 
черни очи и отново кацна на 
олтара.

-Да, царското семейство бе-
ше спасено и заживя тук, в тази 
красива църква, незнайно от 
всички. Минаха години и 
принцесата се превърна в млада, 
красива девойка. Баща ѝ - царят - 
се тревожеше за кого да я омъжи, 
така че никой никога да не разбе-
ре коя е.

Мери погледна влажните очи 
на сокола и се огледа в тях като в 
черно мраморно огледало.

-Един ден – продължи 
нежният глас на сокола – млад 
момък се спря до реката, недалеч 
от църквата, за да напои коня си. 
В това време принцеса Мариан 
събираше цветя и се спря до ре-
ката да се любува на красивия 
кон. Момъкът я видял и не можел 
да откъсне очите си от нея. Запъ-
тил се към нея и когато я прибли-
жил, я поздравил и попитал коя е, 
къде живее. Мариан скромно 
отговорила, че е селско момиче и 
живее в околността с родителите 
си, и побегнала. Но момъкът я 
проследил и влязъл тук, в църк-
вата, след нея, хванал я за ръката 
и ѝ казал:  „Моля те, ела с мен да 
те представя на моите родители, 
ти си тази, която толкова много 
търся да стане моя невеста. ” 
Принцеса Мариан погледна роди-

телите си, които наблюдаваха 
смаяни, но с радост я насърчиха. 
„Да, отивай, красавице, и ние ще 
бъдем тук и ще чакаме покана от 
родителите на този момък, за да 
вдигнем сватба.” Красивата 
принцеса седна на изящния кон, а 
момъкът държеше юздите и 
вървеше до коня. Минаха дни, 
седмици, но нямаше вест от Ма-
риан и непознатия момък. Тогава 

царят ми заръча да я търся. Летях 
от къща на къща, кацах от дърво 
на дърво, от двор на двор, но не 
можех да намеря нашата принце-
са. Най-накрая се досетих за дво-
реца – доближих го и видях 
момъка натъжен. Втурнах се през 
отворения прозорец. Попитах го 
къде е красавицата, за която 
искаше да се ожени, попитах го 
кой е и защо е в двореца. Той ме 
погледна развълнуван и рече: „Аз 
съм син на Великия султан, който 
превзе това царство и исках да 
направя от моята избраница 
достойна принцеса и да заживеем 
тук, в двореца. В нощта, в която 
пристигнахме тук, тя ме помоли 
да я освободя и да я забравя. То-
гава аз отказах – продължаваше 
момъкът отчаяно и тя се вкаме-
ни, превърна се в камък не само 
сърцето ѝ, но и нежното ѝ лице. 
Взех вкаменената красавица и я 
отнесох до църквата, поставих я 
нависоко над една чешма. Не мо-
жех да вляза в църквата и да 
разкажа за случилото се. ”

Соколът отново спря, 
прехвърча два пъти от единия 
край на църквата до другия и 
продължи разказа си:

-Летях и не исках всичко то-
ва да е истина, но видях чешмата, 
а над нея – каменното лице на 
принцеса Мариан. Очите ѝ се 
отвориха и една сълза се 
търкулна надолу и падна в кори-
тото на чешмата, и се превърна в 
диамант. Взех диаманта с клюна 
си и го занесох на моите господа-
ри – царя и царицата. Царят 
разпозна веднага сълзата-диа-
мант. Разказах им за случилото 
се. Натъжени, отидоха и по-
чистиха старата чешма и написа-
ха на старинен арменски език: 
„Тук живее най-благородната 
принцеса на Великото арменско 
царство, чиито сълзи дори са 
диаманти. Амин. ”

Мери се доближи до сокола, 
извади двете малки диамантчета 

от джобчето си и ги показа на го-
лямата граблива птица. Соколът 
нервно започна да кръжи и да 
грачи като птица. Мери хвана ръ-
ката на майка си, баща ѝ я потупа 
по рамото и излизайки от църк-
вата, Мери видя, че соколът ги 
следва.

-Мамо, мамо, сега аз съм не-
говата приятелка, аз съм неговата 
принцеса!

ТАКУХИ МИНАСЯН

СЪЛЗИТЕ НА ПРИНЦЕСАТА
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Действието на романа се 
развива в няколко успоредни сю-
жетни линии, които в средата на 
повествованието се преплитат и 
формират единна посо-
ка, градираща при 
разкриването на  съдба-
та на различните герои. 
Произведението се отли-
чава с високо философс-
ките си, социални, 
икономически и дори – 
политически акценти, 
които се представят реа-
листично и на места – ро-
мантично и по уникален начин – с 
интелектуално проникновение и 
задълбоченост. Почти на всяка 
страница читателят има среща 
със специфичните авторови 
виждания, изпълнени с ориги-
налност или с дълбоки философс-
ки проникновения, достигнати по 
естествен и ненатраплив начин. 
Например: „Учителите на писате-
лите си стоят на една ръка 
разстояние - на рафта на до-
машната библиотека”. 

Друг интересен похват е 
представянето на библейски 
истини, предавани от поколение 
на поколение, като: „Христос е 
светлина”, „Търговците нямат 
място в храма на духовността”, 
„Човек винаги оставя следи в този 
живот” и др.

В романа си Николай Таба-

ков разглежда като произведение 
в произведението автобиогра-
фиите на великите личности, 
известните интелектуалци и 

създатели на новото 
съвременно мисле-
не: Антоан дьо Сент-
Екзюпери, Мария 
Кюри, Мартин Хай-
дегер, Пабло Пика-
со, Майка Тереза, 
Джон Ленън, Жан 
Моне, Папа Йоан 
Павел и др. Успо-

редно с тях и с техните идеи и 
философия се разгръщат съдбите 
на авторовите романови герои, 
които са не по-малко интересни и 
уникални. Затова мога да опреде-
ля този роман като вик към и от 
проблемите на нашето съвремие. 
„Какво ви става на вас млади-
те...Търчите напред, назад, пъту-
вате, сменяте държави и населени 
места като носни кърпички. Това 
не ви е игра.” казва един от герои-
те.

Задълбочено авторът ра-
зисква болни теми на съвремието 
ни и се опитва да намери пра-
вилните отговори. Нещо като 
постоянна трагедия т.е. на една 
нация. И често споделя наблюде-
нията си и мнението си за чо-
вешките слабости и за тяхното 
многообразие.

„Обичаше да е в центъра на 

вниманието - това му беше сла-
бостта”. (стр.60)

В творбата си авторът 
използва голямо многообразие от 
епитети, метафори, сравнения, 
описания на природни картини, 
нещо, което е характерно, напри-
мер, за творчеството на Й. 
Йовков и Ел. Пелин, Радичков, Н. 
Хайтов. Но Николай Табаков 
надхвърля границите на познато-
то, разчупва оковите на нацио-
налния литературен кръг и 
достига европейските и све-
товните класици. 

Ако трябва да отговоря на 
въпроса: „Защо да прочетем този 
роман?”, единият отговор ще бъде 
ясен: една от причините е мно-
гопластовото му съдържание, а 
другият, че това е епохален ро-
ман, разкриващ процеси в един 
по-дълъг от два века период - 20 
и 21 век. 

Николай Табаков е обаяте-
лен разказвач и разказва обая-
телно от името и за истинските 
герои на това време в първата сю-
жетна линия, изключително 
успешно премесена със следваща-
та сюжетна линия, в която задъ-
хано дишат героите на 
ФЪРКУЛАНЦИ.

За тяхното описание авто-
рът използва отдавна познати на-
родни мъдрости и истини: „Беден 
човек, голям дявол”, „Човек се 

мисли за едно, а огледалото смята 
друго”… 

Наред с представяне на 
вълненията на обикновените и 
необикновени селски хора в ро-
мана се потапяме в атмосферата и 
на т. нар. интелигенция на Бълга-
рия - скулптури, лекари, хирурзи, 
министри. Многопластовата 
образност на героите и широ-
коспектърният възглед за живота 
и съдбата на всеки един от тях 
отново са налице и подчертават 
още веднъж тази тенденция на 
страниците на романа на Нико-
лай Табаков „Ветровете ни мра-
морни”.

Авторът стига до интересни 
житейски истини, една от които 
е:

„Хората на духа не доприна-
сят ли най-много за развитието 
на човечеството - поети, компо-
зитори, художници, писатели, а 
на другия полюс са европейските 
диктатори, като Хитлер и Ста-
лин.“ В тази белетристична 
творба от всяка глава, от всяка 
страница прозират богата култу-
ра и задълбочено познаване на 
историческите, социално-иконо-
мическите и политически факти.

Може би това е и в основата 
на стила и умението на авторът 
не еднократно да осмисля фило-
софски битието: „На тях се пада-
ше славата, завистта им се падаше 

също”, „Българските политици 
говорят много, а не казват нищо” 
или „Смелостта е постоянство”, 
или впечатляващото (на стр. 71): 
„Не позволявай да те повалят, 
нито хората, нито събитията, 
трябва да си упорит и най-вече да 
имаш доверие в себе си. Трябва 
да вярваш, че си надарен за неща-
та и на всяка цена да го 
постигнеш” (чрез Мария Кюри – 
Николай Табаков). А защо ли не 
(на стр. 205): „Нима ще променим 
нещо от историята, ако го 
изтрием или наречем „черното-
бяло” или бялото-черно”, както и 
любимата фраза на героя Раду 
Дракула: „Ако не ти е свободна 
душичката, какъв човек си? Сво-
бодни са само птиците!!!”. И - 
„Всеки един от нас е оригинален 
свят... изхвърли нивелира през 
прозореца!!!”

Определено препоръчвам да 
се усамотите с тази книга - тя е 
само 515 страници, но ще ви нау-
чи на повече от 5000 мъдрости и 
ще ви накара да се замислите, за 
вас, за приятелите, за България, 
за Европа, за човечеството. 

Книгата на Николай Таба-
ков „Ветровете ни мраморни” е 
един безценен подарък и за мен, 
който с радост ще отварям вина-
ги, когато ще имам нужда от още 
по-философски поглед върху жи-
вота.
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ЗА РОМАНА НА НИКОЛАЙ ТАБАКОВ „ВЕТРОВЕТЕ НИ МРАМОРНИ“

ЗОРКА
ВЪЛЧЕВА

САМОТА

Ах, как градът ухае на липи
и бризът носи морската прохлада.
И лунната пътека от преди
блести и златна, и с наслада…

И пак са свили птици тук гнезда
и малките им вече чуруликат…
Но все са празни нашите места
и спомените в мене викат.

Сама стоя на нашите скали
и гларусите слушам в тишината…
И слънцето посрещам, но дали
ще имам слънце в самотата?

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

Животът ни май се мени 
като годишните сезони. 
И с пролет младостта сравни – 
тя пеперуди пъстри гони.

А с лятото пък – зрелостта: 
семейство, дом, дечица носи…
И грижите, и радостта
поставят множество въпроси…

И неусетна – есента 
настъпва златна, натежала… 
И бавно спира песента, 
че силата й – отлетяла…

Последна скърца старостта – 
безсилна, тъжна, побеляла…
… Не ни напуска мъдростта
и зима да е долетяла.

*   *   *
Море, море, ти приказка вълшебна – 
зората пак от твоите води
изплува златна, утрото прогледна
и мигом небосвода освети…

И гларуси, и чайки долетели
с възторжен вик приветстват и кръжат – 
вълни целуват в бяг скалите бели,
а златни дюни сънени лежат…

Унесен шепне тихо днес прибоят.
Делфини, влюбени танцуват тук.
Безкраят приказен е и в покоя,
но бури си съперничат с глух звук…

Оловно, сиво ти бушуваш често,
подгонено от щорм или от шквал.
Скалите горди все рушиш – зловещо,
в недрата ти кипи девети вал…

Море, море, в покой или сред бури
при теб аз идвам с радост всеки ден:
в сърцето ми ти любовта пробуди –
вълшебна приказка си ти за мен.

ЖИВОТ

Животът груб, суровият живот 
ни дава и отнема всичко. 
На младост нямаш знания, имот, 
но имаш здраве, радост – всичко…

И радост блика в твоите очи. 
И смях, и песен в теб преливат. 
Щастлив си, влюбен си – личи. 
И всичко, всичко ти отива…

И все летиш високо, все летиш – 
превземаш постове и титли. 
Уютен дом и вила си строиш
и току-виж си с други мисли…

Кола си купиш, с нова я смениш. 
Децата, внуците устроиш, 
но вечер бодърстваш – не спиш 
и май за болест се тревожиш…

Доволен си, постигнал всичко, ти,
но младостта къде остана?...
А времето как бързо си лети
и сякаш е една измама.

РОЖДЕН ДЕН
На дъщеря ми Светлана

Рожден ден имаш днеска, мила.
Честито! Приеми от мен
и от гората, слънце пила
букет от обич, подреден.
Изпращам ти го по орлите.
Да бъдеш силна като тях.
Да пориш гордо висините.
Да срещаш обич, радост, смях…
За здраве сложих росен здравец.
За сила – клонче цъфнал дрян.
За хубост – минзухар, красавец…
За огън – коренче от хрян.
За щастие пък – детелини.
За младост – от бреза листец.
За обич – незабравки сини.
За вечност: от бръшлян венец.

СЛЪНЧЕВА ЖЕНА
На племенницата ми Маргарита

И всичко нека бъде пролет,
видът ти – като клонче с цвят:
щастлива, волна птица в полет,
за радост да си в този свят.

Бъди усмивка на зората,
носи ти нежност, топлина,
носи прохлада от гората –
бъди най-слънчева жена…

Но знай, край тебе всичко има –

и дъжд, и слънце, и дъга…
Ще има пролет, лято, зима, 
любов и радост, и тъга.

Ще има срещи и раздели. 
Успехи, трудности, борби… 
Живей по радостни модели – 
красиви, слънчеви творби.

*   *   *
Не бързай, старост, спри, почакай малко.
Натрупах вече шестдесет и пет…
Да, младостта отмина бързо – жалко.
Но старост ли са шестдесет и пет?

Е, нямам вече блясък аз в очите – 
покриват бръчки моето лице.
И преспи бели кичат ми косите,
но все е младо моето сърце.

То бие лудо пак в гърдите мои
при среща и с приятел, и с другар.
Вълнува се от грижи чужди, свои, 
от хубостта на всеки божи дар.

От срещите си сутрин със зората
и с чайките, и с бурното море,
от ромона на ручея в гората,
цветята росни, синьото небе.

От кацналата мъничка калинка
на детелина с четири листа.
Сърната стройна, горската глогинка,
от първото кокиче сред снега.

В сърцето стих и песен още бликат.
То още носи нежност и любов.
И пориви на волността ме викат –
от младостта останал свиден зов.

Не бързай старост, спри, почакай малко!
Аз искам радост, радост да бера
за хората край мене – още малко:
с любов и топлина да ги даря.
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СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ

РАЗДВОЕНИЕ
(или ДИАГНОСТИКА НА ПОСОКИТЕ)

Пред отворен прозорец дъждът тананика –
писмата ни днес са писма до поискване…
Под  небето на времето чувствата бликат – 
като илюзиите, като увисване…

С прегръдки на птици – с крилата разперени –
мечтите си мерим и ехото на страха.
И намираме пак над какво да треперим,
че озъбена бездна няма без синева.

Гласът ми – и дрезгав, и мокър до костите
в морето влиза, даряващо още живот.
И не трепва – с прибоя се бори, с нощите –
и с вятъра глух, изгубил посока пилот…

Домът ми остава в ръцете на сушата –
на скала с мокри основи и суха снага –
и се чуди кого по-напред да послуша:
дъжда, спорещ с мен или птичите му крила… 

31.05.2017 г., Варна   

ПРИЗЕМЯВАНЕ
(или СВИКВАНЕ С НАДЕЖДАТА)

Душите ни копнеят – и от нас излитат,
и гледат все от птичи полет на живота:
гнезда не търсят – реят се, дори се скитат…
Остава да ги чакаме – като Голгота…

И някой ден се връщат тук – мечта разпътна,
намерила и тялото човешко цяло…
Дали са точно същите – вода е мътна –
и колко от доброто в тях е оцеляло?

Спокойни кацат те – навреме и честити:
калéн и страстен вятър, разкъсал хладина… 
И връщат чувствата – стаени, неубити,
опънати в нас струни до края на света… 

Гори мигът, гори събрана светлината
на целия живот в света материален:
душата със съдба, разбила тъмнината,
намира днес към всичко пътя идеален.    

01.06.2017 г., Варна

ПОСТОЯНСТВО
(или ОПРАВДАНИЕ ЗА УПОРСТВОТО)

Не спира миг прибоят… И не стихва 
шумът от ударите на вълните:
водата бреговете пак разпитва
и търси пътя всеки ден в скалите.

… Дълбае с много страст – не е двуличен: 
ръка от векове подава с вяра… 
И не мълчи, но всяка нощ различен
до сутринта го осветява фара.

За своя бряг той много сълзи лее:
не може чувствата му да отблъсне,
готов е даже с него да изтлее      
преди отново да възкръсне…  

Разбрал е, че сърцето е опора 
за истини, за сънища различни: 
нанася ударите без умора 
и стъпва пръв в пространствата ни лични.

02.06.2017 г., Варна

НАПРЕГНАТ УЛОВ
(или ИЗПИТАНИЕ В МОРЕТО)

Навътре адът е: талази врат…
Вълните – хълмове – сред пяна плуват…  
Нагоре и надолу – в този свят – 

нивото на морето днес лудува.

А висините, кипнали от страст –
любимо някога, небето скриват:
човекът има смелост и контраст   
на ярост е, на безразличност дива.   

И, взрян напред, рибарят път откри
през бурята – пред неочакван удар – 
той всеки гребен на вълна брои
да няма сблъсък или прекатурен…

Духът му ли се чувства уморен
или безкраят е така далечен –
или животът, силно променен
го има вече за съвсем обречен?…

Плющи, налита морската вода
и не признава никаква преграда,
подготвя бавно страшната вълна
да я стовари като изненада…

Остава в сила само дързостта
срещу съдбата – твърдост на скалите…
Деветата вълна е с висота:  
начало на живот е – на мечтите.

03.06.2017 г., Варна  

УСЕЩАНЕ ЗА БОЛКА
(или РИБАРСКО ЕЖЕДНЕВИЕ)

Навътре – сиво... Почна да ръми...
Изчезна някъде и хоризонтът...
И светлината, тъй се разреди…
Светкавица я върна – бяла, тронна… 

С върха си стигна до една вълна – 
прободе я и в миг я преобърна.
Видяло в мълнията красота,
морето устрема й див погълна...

Над всичко в нас небето е едно
и ни напомня все от памтивека:
с душата си човекът – без крило,
ще излети, ще стигне надалеко...

И времето тече по своя път –  
в пространство всичко тихо то превръща:
живеем и невидимо – без плът – 
в едно вълнение без край... Могъщо.  

04.06.2017 г., Варна

ПРИВЛИЧАНЕ
(или БЛИЗОСТ НА ПЪРВОНАЧАЛАТА)

Потъвам в пясъка днес – с бавни стъпки…
До глезените лиже ме вълната.
Дъхът ми спира... И полазват тръпки
по тялото ми, спряно от водата...

Преди да ме притегли колко струвам,
тя целия сега ме подкопава:
да ме събори иска – и да плувам,
живота ми по-късно да спасяват...

Това усещане – дълбоко, силно,
поражда в мен познатата тревога:
оттласна ли се от брега наивно,
на бряг да стъпя после да не мога.

Върти се тихомълком пак земята – 
сега отгоре съм, по-късно – долу...
Остана ли в краката на вълната,
прегръдката солена ще е много.

05.06.2017 г., Варна

МОРСКА ПРИКАЗКА
(или ЩРИХ НА КРАЙБРЕЖЕН АКВАРЕЛ)

Презрява бавно, още бял, денят.
Светът делата си на пръсти срича.

Вълнува се морето пред брега – 
молбата си повтаря – и наднича…            

И плъзга се по плажа с куп беди,
изхвърля тайни, скрити от вълните,
оставя много видими следи,
които буря е отнесла в дълбините…

И в сянката на мрака, на нощта,
когато вечерта очи отвори,
брегът ще има белег на дланта,
за който с дъното водата спори…

А утре пак ще тръгне то напред:
с нов прилив – тласък към безбрежност...
За старите желания е ред:   
намерило е устрем и метежност.

06.06.2017 г., Варна

КЪМ МИГ НА ХАРМОНИЯ
(или С НАПРЕДВАНЕ НА ДЕНЯ)

Небето – следобедно, се е свило 
и в облак потъват всички посоки...
Морето тъмнее… Бледнее… Сънливи
изглеждат вълните му – все дълбоки...

Разваля се времето… Или – няма… 
Всичко сега е някак куршумено…
Но ми подсказва, че идва промяна,
че слънцето не е изкорубено.

Дъхти някак хладно – мраморност странна:   
от там – отдалеко – отвъд небето…  
Водата – морската е и нахална –
и връща силата на битието. 

07.06.2017 г., Варна

В РЕДА НА НЕЩАТА
(или ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА)

Водата при вода сама отива – 
морето всеки дъжд до днес приема: 
небето може всичко да залива – 
от сушата и страсти да отнема.

Вълната нова в кръговрат се влива: 
като озон се връща кислорода. 
Живот набъбва, радостно прелива 
с енергията скрита: водорода…

Все някаква надежда ни преследва, 
че времето ще спре, ще ни забрави 
и всеки порив нов ще се изследва 
като идея смела с нови нрави…

Там, някъде – дълбоко в тъмнината,
забравено е нещо да ни свети…
И то ни праща жива светлината: 
дух видим на душите ни, отнети.

08.06.2017 г., Варна

ИЗНЕНАДА
(или ДИАЛЕКТИЧНО ГРАДИРАНЕ)

Настъпва утрото… Но мрак го крие 
все още в пещерите, в черна пръст: 
душата му, далечност щом отпие 
и светлината ще изправи ръст…

Пред мене ще е всичко пак красиво – 
брегът ще види новата вълна 
и бряг ще бъде – бряг на всичко живо, 
открил за временното висина…

Поглъща ни животът, всичко сменя – 
несъвършенството не влиза тук: 
да го забравя наближава време – 
не знае то все още, че съм друг.

09.06.2017 г., Варна
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РУМЯНА
ДИМИТРОВА–
КИРОВА

КОТЕНЦЕ 

Бяга котето по двора –  
гони то мухичките. 
Но за жалост, се обърка: 
заплете терличките…

Писна котето, мяука: 
- Олеле, боли ме! 
Ти, къде си, мила майко, 
бързо превържи ме.

Тича мама Котарана,
разтревожена горката:
- Котенцето малко, сбърка
май мухичките с пчелата.

КОНЧЕТА

Хопа, хопа, хоп, хоп – хоп – 
тичат кончета в галоп,
спират само на реката,
плискаща се пред краката.
Бързат и вода да пият, 
и копитца да измият. 
После припват: хопа – хоп –
тичат кончета в галоп.

УРОК ПО ТАНЦИ                

Мило зайченце, добричко, 
пак стоиш съвсем самичко – 
искаш ли да поиграеш 
и хорце от днес да знаеш?
Аз ще си подам ръцете –   
ти изправяй раменете:
скок-подскок с ръце на кръста – 
тук се завърти чевръсто...
Цял ден долу край реката
скача зайчето с децата –
гледай, веселите птички,
хванали се за ръчички...

ЕСЕН В ГОРАТА

Есента в гората 
тихо е дошла,
постлала земята 
пак с жълти листа.

Вятърко се чуди – 
що ли е това?... 
Няма пеперуди, 
няма и цветя....

Птичките не пеят – 
гледай ти, беда? 
Голи вейки веят 
дърветата сега...

Тъжно е и скучно – 
няма веселба, 
тих дъждец се рони 
в старата гора.

БАБА КОСТЕНУРКА

Баба Костенурка 
тътри се горката – 
много й е тежко
с къща до главата!

Крие я тя в нея 
все от враговете, 

после плахо гледа 
как са ветровете.

И не се обръща
нито в дъжд, ни в сняг.
Тук – в подвижна къща 
тя не чувства страх.

ПРЕЖИВЯВАНЕ    

Жълтото пате 
самичко остана, 
вън – и на двора – 
я нямаше мама.

Патетата си 
тя днес обучава
и да поплуват     
дори, насърчава.

Жълтото пате
се забърза към тях – 
може би малко 
е почувствало страх…

Гледа ги всички,             
че плуват самички:    
страхливо пате – 
чирикат му птички.

Жълтото пате 
в миг потъна от срам – 
как да покаже, 
че е паток голям.

Впусна се смело 
в реката голяма –
че е хубаво,
щом пак си е с мама.

НЕПОСЛУШНИК

Казват, бил съм непослушник – 
палавник голям, 
че нервирал съм ги всички… 
Как аз да го знам?...

Котките по двора гоня –
и преследвам аз...
А пък Шаро, щом ме погне –
ще се скрия в нас.

По дървета се катеря 
като алпинист, 
после скачам от високо –  
цял парашутист.

-Щом си непослушник, тъй е… –       
баба ми се смей…
Я стани добро момченце –
лесно си живей.

ЛИСАНА НА ЛОВ

Лиса дебне Зайко, скрита 
в храсталака и се пита:
-Тъй ли Зайо закъснява,
вече утро наближава?...

Лиса май е огладняла – 
цяла нощ не е и спала...
И за Зайо зъби точи: 
види ли го, ще изскочи.

Вместо Зайко – отдалече, 
ей го, Шаро тича вече. 
И пред ловец без страх върви    
с наострените си уши...       

Е, надушил е Лисана: 
с два-три скока той я хвана. 
На ловеца я показа, 
а ловецът – ни разказа. 

МРАВКА

Мравката е работлива – 
тича по земята
златно зрънце да събира,
храни си децата.

Колко е работна само – 
бърза все, не спира,
цяло лято става рано,
житце да прибира. 

- Бабо Мравке, спри за малко, 
спри и отдъхни си...
- Времето не спира – жалко: 
то тече, дечица.                                    

ЕСЕННА ВЕСЕЛБА

На есен капят листата
и стават лодки в реката – 
жабките все скачат по тях
и даже умират от смях...

Колко е весело – есен, 
чува се жабешка песен, 
готвят се жабките за сън, 
че зла зима ще е навън...

Между камъни в реката 
ще спят добре под водата – 
реката ще я скове лед: 
космическият сладолед.

ЛЯТНО ВРЕМЕ
НА МОРЕ

Дойде лятото горещо,
слънцето пече, пече...
Е, това е друго нещо – 
сладолед ще се яде.

- Хайде всички на разходка 
в морската градина, там 
ще намерим една лодка – 
аз съм капитан голям...

Синьо, бяло е небето,
вятър силен не сече
и на плажа, и в морето
топло слънцето пече.

КОСТАДИН
КОРУЧЕВ

ЩАСТЛИВО
ДЕТСТВО

Видях щастлива малката си внучка –  
и не за шоколад, чипс, облекло…
Направих изненадата – със случка:
подарък носи дядо – колело.

Не вярвах, че така ще й хареса
подаръкът отдавна  обещан,
че страдаше детето интересно:
„лош дядо“, обещаното не дал!

А… „колелото синьо да е трябва“...
Огледа го, набързо се качи:
педалите върти, с ръце го грабна,
звънчето през минутка все дрънчи …

Дойде на масата и взе си хапка…
Побягна в двора – стъпи на педал…
Усмихва се съвсем доволен татко – 
голяма радост, казва, си избрал…

Щастливо детство… Приказката стара:
купуваме играчки, облекло...
До късно неуморно Криси кара –  
да спи си легна, но до… колело!

НЕ ИДВАТ ВНУЦИТЕ
НА СЕЛО

Внука с лък да стреля ще науча   
или вън да си играе на челик.
Сам поливам в жегата с маркуча – 
малкия не ще го вземат и войник.

Тъй стоят и с внучката нещата…
Имало на село кърлежи и дим…
Ходят си по плочките децата – 
ние с бабата ги чакаме, мълчим…  

Вижда се на село свободата –   
чужд за селянина стана май, градът:
никой там не става от креслата,
а селата намаляват, тихо мрат. 

Внуците не идват днес на село,
имат си в чужбина път, избран с късмет.
И ще тръгнат те по него… И умело
бягат младите навънка – на гурбет.

АБИТУРИЕНТКА
На внучката Стефи 

Порасна малката ни ученичка – 
утре е абитуриентският й бал:
без ученическата си поличка,
а в рокля – и в нощ към танците без жал.

Детето е момиче скромно, стройно...
Къде ли онзи принц е – е въпросът?…
Ще дойде скоро любовта – достойно
ще се намеси смела, златокоса…

Към бала е съществен интересът – 
два месеца й търсиха обувки,
а с роклята, тя всъщност е принцеса…
Ще я изпратим с песни и целувки.

Тъй както му е ред ще я изпратим:           
цветя ще има, близки и роднини,
ще дойдат и приятели, познати…
Така голям се става… От години…

И ще забрави всички детски мисли:
край с детството – до тука е играла…
Съдбата път в живота ще измисли – 
с веселие по него тръгва, може би,

на бала.
На стр. 11
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ЛЯСТОВИЧКИ
ДОЛЕТЯХА

Днес под къщната ни стряха 
лястовички долетяха
и бързат – още един път
гнездото си да обновят.

Тук е вечната родина 
на красивата дружина, 
тук е вилната им зона, 
тук живеят два сезона.

И къщурката – готова:
и удобна, и е нова,
обзаведена, застлана
с пух от татко и от мама.

Сред красота и сред уют,
постигнат с денонощен труд
скоро писнаха с гласчета   
лястовичета, момчета… 

Татко, мама, без да спират
хранят ги и ги прибират:
да заякнат, да пораснат –  
дълъг път ги чака властно.

Тук щом спре златиста есен,
ятото ще литне с песен – 
на път в далечни небеса,
на юг разперило крила…

ПАЛАВНИКЪТ
ВИКИ

Сладко момче, пакостливо, 
буйно, много закачливо, 
с усмивка блага на лице 
и с весело, добро сърце.

А пък малките очички 
светят като две звездички – 
палави, искрящи, живи
две светулки са, игриви.

Пукне ли навън зората,

AВТОИНТЕРВЮ НА ГЕОРГИ КОВАЧЕВ- Защо пиша за деца?
- Обичам децата, защото са 

бъдещето на света и защото в тях 
се чувства огромно желание да се 
опознае той. Както и една неве-
роятна жизнерадост. Защото не 
се влияят от потребностите на го-
лемите хора и са искрени и 
откровени: каквото им е на 
сърцето, това им е и на устата. Те 
са живите цветя на човешкия род 
– настояще и бъдеще на прогреса 
и развитието.

- Защо обичам народната пе-
сен и народните текстове?

- Обичам автентичния фолк-
лор – неподправен и вълнуващ, 
песните такива, каквито са изпя-
ти за първи път сред китните по-
ля на Тракия, Златна Добруджа, 
хълмистата Дунавска равнина. 
Обичам песните за нравите и 
обичаите, отразяващи живота на 
старите българи, изпяти по сбо-

рове и седенки, на традиционни 
български празници. Те са вечни-
те спътници в живота на древния 
български род. Силата на на-
родната песен е и в текстовете, 
които отразяват неподправено, с 
ясни и истински думи състояние-
то, вълнението, необходимостта 
да излее в песен душата си 
обикновеният човек. Те са едно 

житейско откровение, 
свързано със съдбовни, 
важни преживявания, 
случки, събития. Кога-
то чуя хубава българска 
народна песен, се уна-
сям, изпадам в захлас и 
се радвам.

- Как възприемам нашия 
съвременник и какво ценя в не-
го?

- За мен съвременни-
кът ни е изключително 
надарен – с много радост, 
интелект и талант посре-
ща предизвикателства, 
еволюира положително и 
твори непрекъснато. И 
желанието му да опознае 
необятния космос като че 
ли концентрира смисъла 

и интереса на човешкото битие 
днес. Още повече, че човекът е 
алтернатива сам на себе си…

слънце, щом допре земята,
Вики, станал от дълбок сън,
все гледа тайничко навън.    

– Вън аз искам да играя –
от сърце това желая,
с децата да съм обкръжен
наградата ще е за мен…

Туй повтаря днес детето 
от желание обзето, 
а на близката ограда 
птички пеят на прохлада.  

И гласът им мелодичен, 
тъй прекрасен и обичан 
се разнася из простора 
с радост да дари, с отмора.

– О, не, Вики, тук ще бъдеш,
и в къщи днес ще си седиш,
и сестричката ще можеш
да наглеждаш, да тешиш.   

С Теодора поиграй си,
тя обича батко – знай си,
че с радост над нея ще бдиш
и приказки ще й редиш.

– Майко, с нея да призная
аз не искам да играя – 
тя и плаче, и желае
всичко бързо да узнае…

–  Добре синко, приготви се,
с нови дрехи облечи се,
на градина ще те водим –
всеки ден до там ще ходим.

– Не, не искам на градина,
с татко искам да замина.
Моля, татко мой, Галине
ти със себе си вземи ме…

Ще работя, ще помагам 
и на теб ще подражавам, 
в парника на баба Дора 
ще се трудя без умора.

Молеше се тъй детето 
искрено и непревзето, 
а от детските очички 
се отрониха сълзички.

Развълнува се бащата, 
жал му стана на душата 
и прегърна го, целуна 
и му даде честна дума,

че през уикенда всички:
цялото семейство, птички,
слънце щом огрей простора,
в двора са на баба Дора.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Тръгнаха задружно всички –
стари, млади и мънички,
парниците посетиха,
да работят там решиха.

Да полеят и лехите,
да копаят и междите,
зеленчука да полеят 
да расте и големее…

Редом с татко и до мама
Вики припкаше за двама.
Хвалеше го баба Дора, 
че се труди без умора.

Но изведнъж нададе вик  
и към баща си хукна в миг:
-Тате, моля те, вземи ме
и от земен звяр спаси ме!

Ето, значи, какво става –
там пръстта сама си шава,
рови някой под земята,
могилки вдига по лехата…

– Спри се синко, съвземи се,
от къртика не плаши се,
че е безобиден, знай се

Георги Ковачев до кмета на Варна Иван 
Портних  на гала-концерт в Двореца

на културата и спорта

тунелите негов рай са.

На зеленчуците вреди
и причинява им беди –
хората не го обичат,
гонят го, след него тичат…

Вики, я излез сега вън
до стария черешов пън – 
на воля там си поиграй,
че пролет е пак – месец май…

През парниците хукна Вики,
през лопати и мотики
и излезе на полето –
там го чакаше кутрето.

(със съкращение)
Художник Олга Паскалева

Писателят за деца и автор на тексто-
ве на песни Георги Ковачев навърши 

80 години. Но с непреодолима 
енергия и активност участва в 

творческия живот на Варна и на 
различни национални творчески 

общности. Да е жив и здрав
и все така вдъхновен!   СЛОВ
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От бр. 50
Тежкото имане стърчеше 

пред очите на цялото село, там на 
двора под каменния навес от го-
дини. Накрая на тази златна шей-
на се качи бедната нелюбена 
булка, увита в белия ямурлук на 
чорбаджията с вдигната гугла. Ра-
дул хвърли последен поглед на 
гиздавата си чардаклия къща и 
твърдо каза:

- Юмер, влезе ли шейната в 
гората, не видиш ли ни веке, пали 
я тази пуста къща от четирите 
края.

Радул подкара по куция път, 
прекия - хайдушкия през Козлу-
джа (Суворово) за Ени пазар.

- Радуле, отбий през Дервент 
бе, душо, имам си дикят (чеиз). 
Очите ми изтекоха дорде го изве-
зам.

- Майната му на чеиза, аз къ-
щата си прежалих!

- Очите си избодах, пък 
всичкото отива зян.

- Мълчи, ти какво искаш да 
ни погнат черкезите и за две 
бохчи парцали да си оставим гла-
вите по пътя.

- Не са те две бохчи, не са 
парцали.

- Булка, що за човек си ти, 
той коня отишъл, а ти за семера 
му плачеш...

Мълчаха през целия път. 
Пристигнаха вечерта. Краката им 
вкочанясаха и под тежките 
подплатени с овча кожа ямурлу-
ци. Десетина конника начело с 
онбашията Чингиз ги чакаха през 
целия следобед.

- Сложил съм си главата, 
чорбаджи, пред пашата да те за-
карам жив с булката в Герлово. 
Тука върлуват четите на Исмет и 
Ибрям. Път за сам човек, тука ня-
ма! Хващат го и скубят на сухо, 
до голо.

Преспаха и тръгнаха рано. 
На смрачаване стигнаха пред ко-
нака на Татар паша в герловската 
долина. Самият Татар паша ги 
посрещна на портата и прегърна 
Радул:

- Добре си ми дошъл, побра-
тиме. Влизайте, влизайте, булка. 
Да се постоплим, да хапнем, ще 
преспите тази нощ в конака.

Нагостиха ги царски. 
Отпуснаха се край бумтящата ка-
мина, пашата засмука наргилето 
и разговорът започна.

- Утре тръгваме двамата от 
село на село. Сам дом да си 
подбереш, пък и комшии. Тук 
навсякъде е спокойно. Никой не 
бастисва раята. Мерите са чисти. 
Стадата и хергелетата са на рода 
ми. Раята ги гичини (гледа, опра-
вя) и си взема своето. Данъци не 
плаща. Хана плаща на султана, 
плаща или прихваща не знам. 
Тяхна си работа. Тука целият ми-
лет, всички народи, правоверни и 
гяури, клетва за вярност на Ги-
реите са дали. Тук никой не идва 
неканен! Ордата варди здраво, по 
кримския закон. При война съм 
длъжен да закарам хиляда конни-
ка в крепостта на Шумна. Ста-
рият хан се кара със султана за 
Ески Джумая от много години. 
На съд чак в Стамбул ходи. Тази, 
кааза (град) му е обещана по до-
говор от преди трийсетина годи-
ни за службата на татарския 
аскер. Когато дойдохме около се-
демдесет хиляди хора от Крим, 

бяхме шестнайсет хиляди саби, 
орда. Вместо всички да ни сложат 
в Ески Джумая, ни разхвърляха 
от Тулча до Бдин, покрай

целия Дунав. Страх ги било 
от голямата орда. Старопланинс-
ки Крим не му трябвал на Пади-
шаха. Пък сега ми иска 2 хиляди 
саби за башибозук, ва-
шите гяурски чети да 
гони. Това са шмеке-
риите (реформите) на 
Митхад паша. Да вади 
кестените от огъня с та-
тарски ръце за маши. 
Ама хана му разбра му-
рафетите (номерата) и 
тука не го пуска да при-
пари. Тез измекярски 
мискинлици (мръсотии), край 
нямат, ний нас си да гледаме.

Сложиха ги да спат в най-
хубавата соба с голямо двойно 
легло. Радул се въртя дълго. 
Топлината и горещият дъх на 
младата му жена го пареха право 
в лицето, но той натискаше буча-
щата си глава във възглавницата. 
Зюбие, поплака, поплака и заспа.

На сутринта пред портата го 
чакаше буен оседлан кон, подарък 
от пашата. От обяд двамата оби-
каляха селата. В едно българско 
село Татар паша показа на Радул 
двуетажна чардаклия къща с го-
лям двор и овощна градина. Пред 
къщата ги посрещнаха мъж и же-
на:

- Добре си дошъл паша, това 
ли е твоят побратим?

- Този е, бабо Тино. Радуле, 
тези са добри хора, билкари и 
знахари. Те лекуват всички в до-
лината. Тук всяко плодно дърво е 
ашладисано от ръката на бай Ди-
митър. Горният кат съм го правил 
за мен. Празен е. Харесаш ли го, 
твой е.

- На харизан кон паша, зъ-
бите не се гледат.

И стопаните, и гостите със 
смях седнаха край софрата. Си-
нията беше отрупана с гозби, но 
Радул посегна първо към черве-
ните сочни ябълки и круши. Бе-
ше началото на април, а те бяха 
свежи, като устните на Зюбие.

- За всичко си има чалъм, 
чорбаджи - радваше се пашата. 
Тука нищо не трябва да те учудва, 
ни гозбите, ни плодовете, ни 
песните.

Вечерта Радул докара Зюбие 
със шейната и баба Тина я поведе 
за ръка из собите на техния кат. 
Навсякъде беше преметено, 
подредено и чисто. На прозорци-
те приветливо се усмихваше 
червено мушкато. Всички стаи 
бяха чардаклии и долаплии, 
застлани с тъкани български 
черги. В гостната, всред дългите 
отрупани с меки възглавници 
миндерлици, гореше огнище от 
мермер камък.Всичко си имаше 
тази харизана къща и всичко си 
беше на място, писани ракли и 
полици, паници и менци, тави и 
медни сахани и всичкото подре-
дено и наредено по стени и по до-
лапи. Зюбие, като малко дете 
ровичкаше и надникваше нався-
къде. Търкули се на голямото 
легло, загали се като котка в ки-
честия пъстър губер. Мачкаше и 
гушкаше топлите пухени 
възглавници. Баба Тина се радва-
ше от сърце на това палаво, голя-
мо дете. Зюбие срещна погледа на 

старата жена и засрамена скочи 
от леглото.

- Лудувай си, палувай си 
младо, ти си чорбаджийска булка.

- Сакън, бабо, аз съм слуги-
ня.

- Царица си ми ти чедо, тука 
аз ще готвя, аз ще ти редя къщата 

за едната радост и ху-
бост.

Радул гледаше 
двете жени и не може-
ше да повярва на очите 
си: „Пустото женско 
сърце, как тъй та ха-
ресва отведнъж, за ни-
що се радва и за нищо 
плаче. Българка, турки-
ня не гледа. Жени, сду-

шат ли са, като цвете на слънце се 
отварят, ама смразят ли се до 
гроб са хапят!” 

Рано сутринта Радул похло-
па на конашката порта.

- Паша, оставам тук в твойта 
къща. Благодаря ти от сърце за 
всичко.

- Живей тогаз, гостувай ми 
колкото ти душа сака, побратиме, 
ти от брат си ми повече.

- Гостенин бива ден, бива 
два. Аз празен не мога да стоя, 
паша. Работа някаква за мен 
имаш ли?

- Имам.
- Каква?
- Кехая.
- Чобански кехая ли?
- Баш кехая. На целия ге-

чемлик (поминък), на цялото 
Герлово: овце, говеда, коне, нивя, 
градини, стока, всичкото под теб 
ще бъде.

- Таз лъжица Паша, за мойта 
уста да не доди голяма.

- Един онбашия ще ти дам с 
десет конника. Ако не стигнат, 
още ще дам. Да ти тежи думата, 
кехая. При бой онбашията 
Чингиз ще командва ордата. Ако 
доди властта, ако прати заптии с 
каймаканин, пак Чингиз да се 
оправя. Ти няма да се месиш, ти 
да си добрият. Опре ли пък за ра-
бота, за стока, за хора и села ти си 
башът (началника). Твойта дума е 
най-тежка. За такъв един, баш ке-
хая, каил ставаш ли (съгласен ли 
си), Радул ефенди?

- Ставам, живота си давам за 
тебе Татар паша, ама за мене вече 
живот няма!

- Има, няма и в хубавото, и в 
лошото, двама ще бъдем.

- Онез ръце, двете, бейските, 
дето ги целувах... Отрязах ги. Три 
глави пратих в Дервент яхнали на 
разпасани чалми. Сичкия дин 
ислам ма гони, цялата царщина е 
хукнала по петите ми. От мене са-
мо туй можеш да чакаш, да 
подпаля и твойта черга…  

Пашата повдигна глава, за-
кова поглед в Радул и дълго го 
гледа право в очите, потънал в 
облаци дим от наргилето. После 
изведнъж скочи на крака пре-
гърна българина и избухна в си-
лен смях:

- Знаех си аз! Казах ти го, 
какво чакаш? Вълка на овца да 
стане? Резни му главата, просни 
му кожата и тогаз я стрижи! 
Разбрах та аз, още там га ма изва-
ди от леда: голямо сърце носиш 
Радуле, златна кесия, препълнена, 
претъпкана - и вярата ти вътре, и 
севдата, и дружбата, и честта, са-
мо прошката ти я няма вътре. Та-

къв си ми ти, такъв та зная и та-
къв та искам, Радул кехая! Живот 
за живот!

ПРЕДСКАЗАНИЕТО

Вече втора година откак Ра-
дул държеше в ръце юздите на 
целия Герловски гечемек (поми-
нък). Работата припна, запя и 
всичко потече на берекет и ниви, 
и стока, и стада. Селата в долина-
та цъфнаха, хората светнаха, 
усмихнаха се благи и читави, 
забравиха враждата и завистта. 
Всеки един герловец, и турчин, и 
българин, и татарин душа даваше 
за младия кехая.

- Зимата се джангъзи (бави 
се), не ще да си ходи тази година.

- Бъди рахат (спокойно), па-
ша, до седмица всичко ще бъде 
зелено - отвърна Радул.

Те яздеха един до друг край 
реката. Полето пред тях прилича-
ше на охранен далматински ко-
пой, бял снежен гръб и хиляди 
черни петна орна земя, оголената 
от рехавото слънце.

- Виж кокичета, охо и куку-
ряка се е напънал да цъфти...

- Остъй китките сега, днес 
хана ни вика на сараите.

Пришпориха конете. Радул 
вече беше научил законите на 
старопланинския Крим. Тук 
всичко е на хана; няма други сай-
бии (собственици), земя, човеци, 
слънце, всичко е негово. Той е и 
Господ и Аллах, и Мохамед. Тука 
в тази малка татарска Турция, той 
сам си е султан. Конете забавиха 
ход по пясъчния път между двата 
реда каваци, строени като аскер. 
Татарският султански сарай 
изникна изневиделица пред два-
мата конника. Огромни широки 
чардаци. Подпорните мертеци 
бяха целите в дърворезба, а 
овалните прозорци, високи и го-
леми си хортуваха със слънцето. 
Долният кат беше от дялан камък 
с бойници и голяма врата от ко-
вано желязо. Навсякъде пъстро 
виенско стъкло. Тертеплия беше 
ханът и паралия. Много пара 
иска такава хубост и войска да я 
варди в размирното време. Стра-
хът се беше разстлал, като гъста 
мъгла по цялата долина из Де-
лиормана и планината отсреща. 
Много хайрсъзи и разбойници 
висяха по орехите край сарая, 
дорде ги окълват гаргите до ко-
кал. Страхът пазеше Герлово по-
вече от татарската орда.

Стражите ги въведоха в най-
голямата стая. Татар паша се 
поклони три пъти, същото стори 
и Радул. Пред тях стоеше среден 
на ръст човек със широко като 
луна, усмихнато лице и дълги бе-
ли мустаци:

- Много съм слушал за тебе, 
кехая. Цялото Герлово те хвали. 
Отбираш от всякъква работа, 
честен си! Чуждото, като свое 
гледаш. Знам ти аз черния хал. 
Ама не се коси, работи си рахат 
(спокойно). Ти си вече един от 
нас. Ни потеря, ни заптии, ни 
каймаканин имат власт тадява. 
Тука само една дума тежи, мойта! 
След Татар паша, на всичкото що 
е мое, ти си сейбията, Реджеп ке-
хая.

Радул благодари и целуна 
пръстена на хана, като клетва за 
вярност. Поклониха се три пъти и 

излязоха навън. Пашата прегърна 
Радул през рамото:

- Мина стъргата побратиме. 
Щом султана та кръсти, страх от 
нищо да нямаш. Хиляда саби ще 
те вардят от душманите. Да си 
помниш името - Реджеп кехая. 
Тъй вече ще ти думат и в ордата и 
по селата. Да няма съмнеж, никой 
на хана думата няма да скърши. 
Казал ли я веднаж, туй то!

Яхнаха конете и поеха към 
Герлово.

- Как е булката, кехая? 
Свиква ли? Харесаха ли се с баба 
Тина? Да знаеш, каквото тя ти 
хортува - това става! Пък напра-
ви ли ти лапа, мехлем - жив си! 
Що е трева, що е бурен, що е цве-
те все е билка, все е лек. Ама 
трябва да му отбираш.

- Тя всяка билка знае паша, а 
пък едни постни манджи бърка, 
едни ошафи вари, на един сулук 
(една глътка) да ги глътнеш.

Пашата се смееше:
- Хареса ми ти хората, кехая, 

и те тебе залюбиха, защото си 
арбашлия (спокоен, добър), чи-
ляк. Пък баба Тина, таз добра же-
ница, голяма душа носи, да 
знаеш. Такива преди много годи-
ни в Европата на огън са ги гори-
ли. Вещици им думали и 
поповете ги мъчели, и на чакрък 
ги опъвали да признаят, че в тях е 
дявола. На тез мискини (мръсни-
ци) инквизиция им викали. 
Признаят ли бабите, не признаят 
ли пак в огъня. Народа да гледа, 
страх да го хваща. Всичкото да 
дават на папазите. Онзи главният 
със златната корона, дето папа му 
викат е по-богат и от султана. 
Знаеш ли, Радуле?

- Кога ми кажеш, туй ще 
знам.

- Тези жени на мъжете се 
опъват. Много знаят, много искат 
и назад миналото виждат и 
напред що се задава гледат. Пък 
са писмовни и книжовни и се за 
правда хортуват, побратиме. Ти 
да си чувал, някъде по този свят 
правда да има?

- Няма паша.
- Пустият свят, навсякъде 

все тъй накриво извъртян за 
власт и пара. Аллах право го е на-
редил ама султани, паши, бейове, 
имами и ходжи са го изкривили. 
Тяхното да си пазят, хорското да 
вземат. Ади вас българите ви 
стрижат до голо, рая сте, роби. 
Ама голтака турчин, какво е, съ-
щото, измекярин (слуга). Земята е 
на султана и фукарата (бедняка), 
земя няма, пък за нея вързан да 
работи и всичко му вземат. Овца 
е такъв човек, мира го стриже, 
войната го коли. Воля за нищо 
няма. Да не ти дава господ аскер 
да мине през селата. С тръни да 
завъртиш, нищо няма да зака-
чиш. Добитъка изклан. Жените, 
жена да не си. Пък мъж ли си, 
обадиш ли се, ядеш калъча (но-
жа). Такваз му е на турчина 
правдата, паша. То същото е и в 
Русия. Там не рая, крепостни им 
викат. Селото заедно със селяните 
продават. И война, война без 
край. Все още чужда земя да взе-
мат, роби да влачат. Войната е хо-
лера и чума, и мор, и глад. И туй 
кой го тегли, народа, ехалето 
(обикновенните хора), беднотия-
та и раята.

Следва
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Ожениха Лефтер и София 
по Коледа. През септември им 
се роди момченце, но когато 
стана на месец, то почина. И та-
ка три пъти подред  децата им 
умираха. На четвъртия път им 
се роди момиченце. Ирина, све-
кървата, предложи да го 
„подхвърлят”, та белки този, 
който го намери и му даде име, 
да му прелее от своята сила и 
детето оцелее.  

На следващия ден жените 
станаха рано. Повиха детето 
добре и го изнесоха навън от 
двора. Поставиха го вдясно от 
портата, а те самите се притаиха 
зад оградата и зачакаха. 

Беше  средата  на  май. 
Французите,  които  строяха  къ
щата  на  Фенержиевите  ставаха 
още призори. Отиваха на кладе
неца  преди  да  започне  водопоя 
на  добитъка.  Изваждаха  вода, 
като  заместваха  коня  и  сами 
въртяха  „келевото”,  шумно  се 
плискаха, шляпаха  се  по  гърди
те, лицата, ръцете, след което се 
избърсваха  и  тръгваха  към 
строежа. Откъде  идваха  и  накъ
де  отиваха  тези  хора,  никой  не 
знаеше.  Знаеше  се,  че  са 
френци, че са добри майстори и 
вземат  относително  евтино  за 
работата  си.  Всичките  бяха 
почти  на  една  възраст,  някъде 
около 5560 години. 

Тази  сутрин,  за  кой ли път, 
ритуалът се повтори. Освежени, 
бодри,  шумни  за  възрастта  си, 
те  тръгнаха.  За  да  стигнат  до 
строежа,  трябваше  да  минат 
покрай портата на Ямалъ Коста. 
Когато  стигнаха  до  нея,  никой 

от  шестимата,  които  вървяха 
след  драгоманина,  не  обърна 
внимание  на  малкия  вързоп, 
оставен  до  самата  ограда  и  го 
отминаха.  Когато  седмият  се 
изравни  с  него,  детето  изплака. 
Французинът се спря, учуден се 
наведе  над  него,  възкликна  и 
внимателно  го  вдигна.  Остана
лите  се  върнаха  и  се  скупчиха 
около него. 

В това време изскочиха же-
ните. Ирина се приближи към 
тях с протегнати напред ръце:

–  Бъдете  живи  и  здрави, 
добри  хора! Моля  ви  дайте  име 
на детето.

Тя говореше гагаузки и те 
нищо не можаха да разберат от 
думите й. Не. Те съзнаваха, че 
неволно са станали участници в 
някакъв народен обичай, но ка-
къв не знаеха. Едва, когато дой-
доха мъжете Коста, Лефтер и 
Ангел и Коста обясни за какво 
става дума, те разбраха, че Жан, 
който намери детето, трябва да 
стане кръстник на детето, да му 
даде име. 

Всички се зарадваха и 
одобрително започнаха да тупат 
Жан по гърба. Той отначало се 
смути, но разбрал за какво става 
въпрос се зарадва и широка, 
топла усмивка заля лицето му. 
Той се обърна на изток, където 
хоризонтът просветляваше и 
всеки момент щеше да се пока-
же слънцето, и тихо рече: 

– Матен!
– О, Матен, Матен! – почти 

в  един  глас,  одобрително 
възкликнаха приятелите му.

Ирина пое детето, обърна 

се и закрачи към дома. 
– Туй по французки ще да е 

Мара, Мара ще да е, си помисли 
тя,  и  нежно  го  притисна  към 
гърдите си. 

София гледаше през прозо-
реца с тревога и надежда, 
кършеше ръце и се кръстеше.

Занизаха се дните. При вся
ко  закашляне  София  скачаше  и 
се спущаше към детето. А кога
то  се  мръкнеше,  под  ръко
водството  на  Ирина,  първо  го 
изкъпваха  в  орехова  вода  да  не 
му  омекнат  костите.  След  това 
Ирина  внимателно  го  поемаше, 
така,  както  си  е  голичко, 
избърсваше  го  с  бялата  кенаре
на  кърпа,  слагаше  го  на  чистия 
бял  чаршаф,  вземаше  от  дълбо
ката  пръстена  чиния  парче 
свинска  мас  и  започваше  да  го 
разтрива. А  то  пищеше,  като  че 
ли  го  колят. След  това  го пови
ваха  като  египетска  мумия  и  го 
поставяха  в  бешика,  закачен  на 
здрава кука на тавана на стаята. 
След  минута  то  се  унасяше  в 
дълбок  здравословен  сън. 
Постепенно  жълтеникавият 
цвят на кожата му започна да се 
променя  и  да  получава  нежен 
розов  тен.  „Ще  оцелее,  ще  оце
лее! – шепнеше Ирина. А София 
се  кръстеше:  „Запази  го,  госпо
ди,  запази  ми  го.  Нека  да  жи
вее.“

Изминаха вече тези пусти 
четиридесет дни. Като лихуса 
София нямаше право да излиза 
навън. Нямаше право да вдига 

тежко, да меси хляб, да носи во-
да от герана, да ходи на къра. 
Нямаше право да ляга при 
Лефтер. Божичко, как й се бе 
стегнала душата.

Днес, рано сутринта, мъже-
те излязоха на къра. София ви-
дя свекърва си да се задава 
откъм курника. Тя знаеше, че 
Ирина бе ходила да нахрани ко-
кошките, патките, да събере от 
полозите яйцата от вчера. Още 
щом влезе в оджаклъка тя се 
обърна към София:

– Булка, какво правиш?
–  Кърмя  Матен,  майко.  – 

отговори София. 
– Като  се  намоцка,  повий  я 

добре! Облечи се и ти добре! Да 
излезем  да  те  разходим.  Казвам 
да  отидем  да  видим  докъде  са 
стигнали със строежа на къщата 
Ефтим и Русанка. 

Ирина знаеше как се бе 
стегнала душата на София, а се-
га видя как й светнаха очите и 
каква радост озари лицето й. В 
един момент й се стори, че Со-
фия ще издърпа цицката от 
устата на детето, ще припне и 
ще изскочи навън, като птиче 
държано в кафез, на което в 
един момент са отворили вра-
тичката към свободата. 

След малко те тръгнаха. Де-
нят беше слънчев, а въздухът 
чист, ухаещ на разцъфнали лю-
ляци. Русанка ги видя отдалеч и 
ги посрещна.

– Заповядайте,  заповядайте! 
Я  да  видя  красавицата!  –  и  тя 
внимателно разтвори одеалцето, 
вгледа се в лицето на Матен и я 
заплю  против  уроки.  – Пу,  кра

савица!  На  майка  си  прилича. 
Да ви е жива и здрава.

София, изнесла леко напред 
детето, се усмихваше щастлива.

В това време един от 
майсторите, които работеха на 
покрива, слезе по стълбата и се 
приближи към жените. Той каза 
нещо на своя език, усмихна се и 
протегна ръце към детето. Со-
фия инстинктивно реагира. 
Притисна детето си до гърдите, 
очите и светнаха, като на тигри-
ца готова яростно да брани 
своята рожба.

– Кой  си  ти? Какво  искаш? 
– и отстъпи назад.

Ирина се намеси мигнове-
но:

–  Иска  да  види  кръ
щелничката  си. Това  е  кръстни
кът, това е кръстник Жан.

Уплахата изчезна от лицето 
на София. Тя се засмя виновно 
и подаде детето. Жан го пое, 
разкри лицето му и заговори 
нещо с нежен, топъл глас. Же-
ните стояха и гледаха. В един 
момент той подаде Матен на 
София, след това бръкна в джо-
ба си и извади нещо увито в 
червен плат. Когато разгъна 
плата, в ръцете му блесна малка 
златна монета, закачена на сре-
бърна верижка. Той внимателно 
разтвори одеалцето, с което бе-
ше повито детето, целуна 
жълтичката и я постави на 
гърдичките му.

–  Нека  я  носи  до  дълбоки 
старини.  Тя  ще  я  пази  от  лоши 
очи  и  болести.  –  и  Жан  я 
прекръсти.

СТЕФАН САРАНДЕВ 

МАТЕН

Бяха изминали почти чети-
ри месеца, когато баба Руска ре-
ши да отиде да види момчето си. 
Тя напълни цяла кошница с ку-
рабии, баница-ка-
върма, една голяма 
кокошка, сварена 
сююш, и бутилка ви-
но. "Това вино ще го 
дадеш на началство-
то!" – бе заръчал дя-
до Андон.

Как стигна до 
Варна, как намери 
военното пристани-
ще и кораба, където 
служеше нейното 
момче, сама си знаеше. „С питане 
и до Цариград се стига”, би каза-
ла, ако я питаха за това. Когато 
застана пред часовоя – момче, на 
което сякаш току що бяха наболи 
мустаците, той й препречи пътя 
и строго каза:

– Лельо, по-нататък не мо-
же!

– Как да не може, синко? –  
учуди се тя. – Та моето момче е 
тук, на този кораб.

Явно беше, че часовоят не 
знаеше как да постъпи при по-
добна ситуация, но пое бележка-
та, която тя му подаде и като я 
прочете се засмя:

– О, Митко Гагауза! Тук е, но 
не мога да те пусна.

В това време се чу гласа на 
боцмана, който се бе надвесил 
над тях:

– Какво става часови, каква 
е тази жена?

– Това е майката на Гагауза, 
господин боцман.

Но преди Боцма-
нът – майката на корабния еки-
паж да се произнесе, до него 
застана офицер. Той бе в нова 

униформа, с широк бял 
колан и кортик на 
кръста. По всяка ве-
роятност се готвеше да 
слезе от кораба. Но след 
като разбра за какво 
става дума, нареди:

– Пуснете я! 
Боцман, доведи я в 
каютата ми! – и тръгна 
към предната част на 
кораба.

Когато въведоха 
баба Руска в каютата му, той се 
изправи, усмихна се и й подаде 
ръка.

– Добре дошла, майко!
– Дал Бог добро! Добре зава-

рила, синко! – отговори тя и съ-
що се засмя.

Офицерът реши да се 
представи:

– Аз съм командира на този 
кораб. Какво те носи при нас, 
майко?

Баба Руска вдигна глава и го 
погледна в лицето. Тя видя свъ-
сени вежди и под тях очите – 
строги, но топли, усмихнати. Да, 
това й мина през ума. „Какви 
топли очи има туй момче.“

– Дойдох да видя момчето 
си, синко. То служи при вас.

– Седни, седни, майко! – ко-
мандирът й поднесе стол, след 
което продължи:

– Как се казва момчето ти?
– Димитър. Димитър Андо-

нов Керемедчиев, синко. Тъй се 

казва момчето ми.
– Ще го намерим, майко. 

Щом служи на кораба ни, ще го 
намерим. – и той се обърна към 
боцмана, който стоеше до врата-
та.

– Познаваш ли го, Боцман?
– Тъй вярно, господин капи-

тан. Той е матрос от палубната 
команда. Викат му Гагауза.

– Добре. След двадесет ми-
нути строй екипажа на палубата.

– Слушам! – козирува 
боцманът и излезе. А капитанът 
се обърна отново към баба Руска:

– Откъде сте, майко?
– От село Гявур Суютчук. То 

е близко до Каварна. Но аз съм от 
град Ямбол, а родът на стопанина 
ми е от Кърк клисе.

– Значи сте чисти българи? 
Не сте гагаузи?

Баба Руска го погледна учу-
дено.

– Не. Не сме гагаузи, но й га-
гаузите са чисти българи, 
християни, само дето не говорят 
български.

– Да, да, права си. – се съгла-
си капитана.

В това време се чу свирката 
на боцмана. Тя свиреше някак 
пискливо – ту на пресекулки, ту 
извиваше глас продължително и 
нависоко, сякаш разговаряше с 
някого. В следващия миг по це-
лия кораб се понесе тропот от 
подковани обувки. След минута 
вратата се отвори и показалият 
се боцман рапортува: 

– Господин капитан, по ваша 
заповед корабната команда е 

строена.
– Е, майко, да 

тръгваме! Остави кошницата 
тук, после ще му я дадеш!

Капитанът й подаде лявата 
си ръка и тя го хвана, както се 
казва „под ръка”. Така излязоха 
на палубата.

Командата беше строена. 
Всички моряци бяха облечени в 
работно облекло. Личеше си, че 
до преди малко са работили – 
едните на палубата, другите под 
нея в машинното или в трюмове-
те с въглища. Третите – с кутии 
сива боя бяха боядисвали руда-
ните, шпиловете.

– Команда, мирно! За среща 
на Командира – глави надясно! – 
прозвуча команда.

Командирът вдигна дясната 
си ръка и козирува. Когато 
стигнаха на средата на строя, 
двамата се спряха и се обърнаха 
срещу строените моряци.

– Здравейте, матроси! – ги 
поздрави той.

Последва отговор:
– Здраве желаем, гу-син ка-

питан!
– За майката на матрос Ке-

ремедчиев, за всички ваши май-
ки, за майка България, Ура!

И мощно „Ура-а-а!“ се поне-
се над кораба, прелетя на града и 
се загуби някъде към Франга 
баир.

– Сега, майко, гледай! Да ви-
дим, дали ще познаеш синчето 
си.

Те тръгнаха пред фронта на 
строя. Баба Руска внимателно се 
вглеждаше в лицата на замръзна-
лите в стойка МИРНО матроси. 

Отдалеч те всички изглеждаха 
еднакви. Но тук, лице в лице, бя-
ха различни.

Изведнъж тя трепна и 
стисна ръката на капитана. 
Погледът й се срещна с тоя на 
Димитър и тя видя как той й на-
мигна и се усмихна.

– Ето го! Тоя отзад. Господи, 
той е.

Капитанът се обърна към 
боцмана, който вървеше след тях 
и нареди матрос Керемедчиев да 
излезе пред строя, и поведе баба 
Руска към края на палубата. Ко-
гато спряха и се обърнаха към 
моряците, боцмана извика:

– Матрос Керемедчиев!
Но в този момент матрос 

Керемедчиев като омагьосан се 
беше загледал в майка си и не 
разбра, че викат него. Атанас го 
бутна и без да извърта глава, 
през зъби каза:

– Гагауз, тебе викат.
– Матрос Керемедчиев! – 

още по-високо извика боцманът.
– Ади бе! Не бааръясън! 

Аннадъм. – инстинктивно тихо 
реагира Димитър и не по 
военному извика:

– Тука съм.
Боцманът кипна и изрева с 

пълен глас:
– Матрос Керемедчиев!
Едва сега матрос Кере-

медчиев с пълен глас, отривисто, 
по военному отговори:

– Аз, матрос Керемедчиев.
– Пред строя три крачки 

марш!
Димитър удари с ръка 

АХ, ТАЗИ БАБА РУСКА
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АНЕТА КОЛЕВА

БЯЛА ПТИЦА

Душата ми е 

бяла птица, наранена. 

Тъгува тихо, 

търси обич, споделена. 

Какво е нужно 

най-добре душата знае. 

Ранена птица – 

бялото ридае.

УХАНИЕ

Някой ден ще ме целуваш, 

а аз до теб: на обич ще ухае. 

И сред безкрай на любовта ще плуваш, 

и дълго – вечно – може тя да трае. 

Ще заговориш…, а после ще мълчим. 

Без думи разказа ще продължим… 

На обичта ни въздуха ухае!

ДУШАТА
НА РИБАРЯ

… И е горещо.

Морето се бунтува.

Рубинен залез

пръска огнени искри.

Пътечка тясна на брега кротува – 

направо към рибарите върви…

НОВИ ТВОРБИ, АВТОРИ

дясното рамо на предния, който 
направи крачка напред, и друга 
вдясно, и със строева крачка 
изпълни заповедта – застана 
пред строя, като с поглед про-
дължи да следи майчицата си. 
„Какво правиш тук бе, майко?” – 
мина през главата му. А тя се 
обърна към командира и не без 
гордост тихо му каза:

– Виждаш ли, синко, колко е 
красиво момчето ми? Виждаш 
ли, колко са красиви и другите ти 
момчета? Да ти са живи и здрави! 
– тя ги прекръсти и продължи:

– Може ли да го прегърна?
– Разбира се, че може. Само 

че не тук, а в каютата ми, иначе 
всички ще поискат да ги пре-
гърнеш, майко. – й отговори 
усмихнат капитана и нареди на 
боцмана:

– Боцман! Освободи ко-
мандата и доведи матрос Кере-
медчиев в каютата ми! Майко, да 
вървим! – и тръгнаха. „А защо да 

не мога да прегърна 
децата?” – си помисли 
баба Руска.

В това време Боцманът се 
приближи до Димитър и тихо на 
ухото му пошепна: 

– Ще ти скъсам гьона, Гагауз! 
А сега да вървим!

Когато влязоха в каютата, 
баба Руска скочи, спусна се към 
Димитър и го прегърна: 

– Детето ми, пиленцето ми, 
момчето ми. – шепнеха устните й. 

А той стоеше като пън. Ко-
мандирът не издържа тази гледка 
и извика:

– Матрос, прегърни майка 
си!

– Може ли?
– Може, разбира се!
И той я прегърна. Грабна я в 

мечата си прегръдка. Вдигна я и 
се завъртя. Всички се засмяха. 
Когато се успокоиха, капитанът 
нареди на Димитър да седне и му 
зададе въпрос:

– Матрос! Защо ти викат Га-
гауз?

– Защото съм Гагауз, госпо-
дин Капитан. – последва отговор.

– Значи родителите ти са 
българи, а децата им са гагаузи. 
Слушай, магаре! За обида на 
Майчицата ти, дето те е родила, 
за баща ти, дето се е сражавал 
при Сливница, за да защитава 
Родината България, те наказвам с 
три дни арест! Изтърпяването на 
наказанието да започне от утре 
след работа! А сега, Боцман, уре-
ди му документите да излезе с 
майка си и да я запознае с града. 
Но първо я разведете из кораба. 
Нека майка Руска да види, къде 
спим, къде се храним, как жи-
веем. Майка Руска помоли да се 
види и с матрос Атанас Кърча-
нов. Пусни и него.

– Слушам! – отговори 
Боцмана.

Баба Руска се прибра уморе-
на, но щастлива в Гявур Суютчук.

Вечерта, когато се събра ця-

лата рода и родителите 
на Танасчо около нея, 
тя с типичното си оду-

хотворение и хумор разказа къде 
служат техния Димитър и Та-
насчо – Кърчановия. Разказа за 
командира и боцмана, за кораба 
и Варна, за щуротиите на Мити-
то и за това, какво й бе казал, ко-
гато разглеждаха града. Тогава тя 
го бе запитала:

– Трудно ли ви е, мама? – на 
който въпрос той й беше отго-
ворил така:

– Трудно ли? Не е по-трудно 
от това цял ден да вадя камъни в 
кариерата. Или от сутрин до ве-
чер да вървя след плуга, или в 
най-голямата жега по жътва да 
вързвам снопи на нивата. Тук, 
майко, е като песен. Когато се 
уморя, им правя някой майтап и 
началството ме праща в карцера 
да си почина два-три дена. – и 
така искрено се засмя, че баба 
Руска си представи карцера като 
голяма стая, постлана с котленс-

ки черги, с голямо легло с вълнен 
дюшек и дебел сламен тюфлек 
под него, с възглавница пълна с 
пачи пух, с ново вълнено одеало, 
от тия дебелите, дето тя тъчеше, 
за да се завива той, ако му стане 
студено.

Всички я слушаха със затаен 
дъх. Но когато Таши чу какво й 
беше казал „Митито” за карцера, 
така започна да се смее, че зарази 
със смеха си и другите, въпреки, 
че само той и дядо Андон знаеха 
какво е карцер.

Баба Руска го изгледа учуде-
но.

– Таши! Какво ти стана? За-
що се смееш? Да не ти се откачи 
дъската?

– Нищо, нищо, майко. – 
отговори той. – Радвам се, че 
братчето ми е добре. Особено, 
когато е в карцера.

Баба Руска повдигна рамене 
и продължи разказа си.

31.05.2017г.

От стр. 10 АХ, ТАЗИ БАБА РУСКА

КОСТАДИН КОРУЧЕВ

МОИТЕ ГЕРОИ…
И МАРТИН

Честит десети

рожден ден, Мартин!

Родените през март – от първи до четвърти – 

Мартин, Георги, Коста са чедата.

Дядо Коста съм – от планината... Още – първи...

Богата, пребогата е родата...

И ми се искаше отдавна да напиша

за малкото си внуче – за мечтата…

Награди и медали, окачени слушат: 

разказват как печелил е в борбата.

Карате – първият му спорт – от шестгодишен,

наследство от борбите вечер с татко.

Да се съмняваме, напълно е излишно –

големи батковци катурва сладко...

Спортува много – има грамоти, медали,

успехите му – радост за треньора. 

В ума му нови спортове се завъртяли – 

на футбол се записва днес –  с три зора.

За ученето може и да не говорим.

Отличник е, какво, че все играе?...

За помощ вкъщи друг път можем да поспорим – 

че… мързеливичък е… туй го знаем!

Във Варна е роден – морето, равнината

снега в гората влизат му в мечтите...

Е, там веднъж в снега изпуснал кривината

и спрял – без вик – в гъстака на елите.

И ето го пред нас с последното му хоби – 

не са колички, филми за пирати...

Не са игри на двора с кучето ни Боби,

а на компютъра цял ден си чати!

Все казвам му на ученето да набляга.

В живота той момче да е вежливо...

Сега мълча, че от лаптопа - на дивана

пак с книга сяда, ученолюбиво.

От стр. 7 СВЕТЛОЗАРА ЛАЗАРОВСКА 

                                                           

ПРОЛЕТНО
НАСТРОЕНИЕ
                                                        

Зимата не ще да си отива – 

вятър праща ни: да ни обвива… 

Иска слънцето сега да скрие, 

с облак – тъмнина да го покрие.

Едно малко, беличко кокиче – 

нежно като мъничко момиче, 

смело вдигна взор и снега проби, 

и с красотата си ни възхити.

После се надигна минзухара – 

с жълтия си пламък ни изгаря… 

И идва ред на първото лале…

Земята грее в пъстри цветове.

СЕЗОН

Светнало съвсем небето, 

зеленее пак полето – 

топъл, въздухът загрява 

всеки дух… И вдигат врява 

щъркелите: с клюна тракат 

към дърветата – да чакат

още малко топлина – 

да се появят листа.

ФИЛОСОФИЯ

На живота везните 

се люлеят така: 

с пълни шепи да даваш, 

а да вземаш - едва.

В кратък миг да се радваш,

дълги дни да горчи, 

с капка обич да страдаш - 

любовта да мълчи.

След миг на острова

ще падне тъмнина.

Ще чуя песен:

душата на рибаря е сама.

*   *   *
На моя съпруг

Улица със сребърни липи:

ти на нея дом ми подари…

Млади, млади – влюбени, красиви…

Чувствата и днес са още живи.

ЕДИН СВЕТЪЛ
ПРОЗОРЕЦ

На Зорка Вълчева

Един светъл прозорец 

към света отворен 

и в слънчева утрин, 

и в призрачна нощ. 

Един светъл прозорец 

и в лято, и в зима, 

за теб и за мене 

трябва да има.

АНЕТА КОЛЕВА (1961 г. – 2017 г.) 
си отиде – „влюбена във вятъра”, под 
облаците, които са „моите мисли, 
небрежно нарисувани от теб”, с вяра-
та, че „денят ще бъде музика”, че „ще 
пием сладко вино и стъпки ще броим 
по пясъка”… Като „ранена птица”… В 
своята война с болестта, която не успя 
да спечели, но я води с много жар и с 

разбирането, че: „във война е 
доброто със злото, останалото е 
музика, разбери.” Вечна й па-
мет!  СЛОВ

*    *    *
На Анета

И твоята бяла птица, 

през прозореца светъл излетя,

и като звезда – зорница – 

горе на небосвода засия. 

В лунното, дълбоко небе 

грее светлина неотразима: 

голямото твое сърце 

приятели пак търси да има. 

Да разкаже на всички как 

с любов болката се побеждава, 

че споделена е с друг знак, 

че животът ще си продължава. 

Влюбена е, литнала, знам, 

душата ти – сега не ридае. 

При нас често идва оттам 

на обич въздухът пак ухае. 

Реди времето – стих след стих, 

поезия – музика есенна. 

Не ще те забравим и миг 

с красотата душевна, песенна. 

ДАНКА СТОЯНОВА
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ДИМИТЪР КЪНЕВ

*    *    *   
В най-зловещия ъгъл на ада, 
сред катрана от дяволски смях,
всяка обич докрай ще изстрадам 
като вихър от земния грях.

От вековните порти на рая 
няма вести за мен, нито път, 
за безсмъртие аз не мечтая – 
моят свят изтъкан е от плът…

И когато се слея с безкрая 
мъх ще никне по мойте следи…
А на времето празната стая 
ще заключи и мойто „преди”.

*    *    *

На Ани

Мисли светли в нощи тъмни – 
вяра и безверие, 
и надежда, че ще съмне 
с две ръце доверие.

С две очи към мен се вглежда 
твоето спасение, 
в мен отчаяна надежда 
стене в невидение…

Сменя хаосът покоя – 
вее звезден вятър, 
с взрив от орбитата своя 
стрелва се Земята.

Даже Слънцето обърка 

своя път вековен 
и на изток да залязва  
тръгна с вик съдбовен…

Нека твоят смях изтрие 
хаоса душевен, 
моят път да се покрие 
с твоя път неземен.

*    *    *
Ще потъна с мислите смирени 
в залеза на сетния си ден, 
може би небесните сирени 
ще тръбят тъгата си за мен…

Не повярвах в пътя си безкраен, 
в притчите на божия творец… 
Минах през живота си отчаян – 
чужд на ореола за светец.

Често се опитвах да прескоча 
на сърцето синора трънлив – 
скърца като грамофонна плоча 
спомена за теб до храст бодлив.

*    *    *
Чакам срещата желана
с майски цвят покрита, 
срещата ни обещана 
някъде се скита.

Лятото преваля вече 
и клони към есен… 
Чакам – времето изтече 
през пролива тесен…

Знам, че няма да се върнеш – 
спомен и забрава… 
Пролетта на тази обич 
вечна си остава.

*    *    *
Слушам чаровния танц на водата, 
гледам на залеза диска червен, 
с акорди последни от тъжна соната 

се слива с безкрая красивия ден.

С вика разтревожен на морските птици 
слиза над залива бавно нощта, 
морето разтваря широко зеници – 
под звездния покрив прегръща света.

*    *    *
Цял живот те търсих, за да срещна 
обич като в твоите очи, 
тръгвах тъжен все в посока грешна, 
от която споменът горчи.

Търсих те сред пролетите бели 
и сред кладите от летен зной, 
а вълните сякаш бяха спрели, 
за да ваят онзи образ твой…

Онзи миг – тъй кратък и безкраен, 
в който грабнах твоята ръка, 
благославям жеста ти случаен 
и до теб оставам си така.

*    *    *
Как алчно си изяждаме Земята, 
ресурсите безжалостно топим… 
Планетата в агония се мята 
и гърчи се със стон недоловим.

А в древността на остров сред морето, 
развъдили се хиляди кози, 
опасли всички храсти, след което
останали там голите скали.

Природата жестоко отмъщава, 
наказва неразумните чеда… 
Животът ще потъне и в забрава 
след пясъчна пустиня, без следа…

Изучихме далечните планети – 
все копия на лунния пейзаж, 
днес слънцето за нас все още свети 
по пътя към лъжовния мираж.

Навярно нейде в Космоса безкраен 
кипи живот на нечия Земя, 
но сме далеч от този свят незнаен – 
на хиляди години светлина…

Откривам с болката и с вик отчаян 
ерозията в нашите души. 
Човекът – на земята гост случаен, 
безжалостно планетата руши.

*    *    *
На тъгата подвластен, 
незлоблив, доверчив 
и в живота нещастен, 
а в мечтите – щастлив, 
аз от билото слизам 
на житейския път, 
в равнината навлизам – 
там ме чака светът. 
Параболичната крива 
с много труд извървях, 
стиснал буйната грива 
и на обич, и грях… 
Тъй планинският ручей 
се превръща в река… 
Малко тъжният случай 
аз не ще отрека. 
Но ми стига на изгрева
романтичният тон 
и сонатата звездна – 
най-надежден заслон.

СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ

АФОРИЗМИ – 2017 (броя)

* Хората с дървени глави обикнове-
но са железни.

* На гъза на географията всеки глас 
може да се окаже, че е вътрешен глас.

* В лудницата на живота всички са 
освидетелствани.

* Тези, дето чакат всичко да им падне 
от небето, не живеят в облаците.

От стр. 11

* И да ти е омръзнал животът, няма 
къде да ходиш.

* Свържете ли двата края, дължина-
та винаги ще е малка.

* Подлеете ли вода на някого, не го 
знаете накъде ще се изхлузи.

* И белите пари за черни дни често 
имат тъмна сянка.

* И да си посипваш главата с пепел 
важното е какво наторяваш.

* Всеки дух си мисли, че неговата бу-
тилка е най-тясната.

* Да си половинката на някого не 
значи, че някога не си му бил осминка.

* Да си човек е голяма грешка, но пък 
не е твоя.

* Ако не си цвете за мирисане, значи 
си за откъсване.

* Гърмян заек ли си, никога не си 
изменяй на опита.

* Отъркаляш ли се в калта, можеш и 
да не грухтиш.

* Основно право на човека е да си 
няма работа с правото.




