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И през 2017-та (от 25-ти до 
29-ти май) в Пловдив се проведе 
(за трети път) под егидата на 
Сдружение за квантова поезия 
„Квант и приятели” и Медицинс-
ки университет – Пловдив 
Международният фестивал на 
поезията „Духовност без грани-
ци. Организаторите на фестивала 
подготвиха нов (за трета година) 
литературен алманах – „Гласът на 
Вселената”.

В него са включени 60 от 
участвалите в работата на фести-
вала поети, сред които Боян Анге-
лов, Димитър Христов, Георги 
Ангелов, Ваня Душева, Антон 
Баев, Рангел Стоилов – Бачо, Ста-
нислав Пенев, Антонин Горчев, 
Розалия Александрова и др. Впе-
чатляващо творческо присъствие 
през 2017-та отбелязаха поетите 
от други държави на ЕС: Алиция 
Куберска, Йежи Хандзлик, Ри-
шард Грайек, Барбара Навроцка от 
Полша, Алекси Врубел, Грегъри 
Спис и Рената Циган от Лондон, 
Силвия Малиновска от Дъблин, 
увеличи се и броят на дошлите са-
мо като гости. В Алманаха полу-
чиха своята първа поетична 
публикация петима млади поети 
от Англия, обучаващи се в Меди-
цинския университет – Пловдив: 
Хафса Хюсеин, Рубика Хашми, 
Мохаммад Бакт, Ашвин Селва-
сандрен, Айша Хюсеин. Компю-
търните рисунки, създадени 
специално по стиховете на автори 
от Алманаха, са дело на полската 
поетеса, художничка и фотограф 
Рената Циган, а корицата – на ди-
зайнера Георги Лилицов. Макар и 
толкова разнообразни и различни, 
стиховете на отделните автори ка-
то пеещи фонтани създаваха през 
всеки един от фестивалните дни 
неповторимата атмосфера на 
поетичната духовност, хармония-
та и любовта, както и вълнува-

щото отно-
шение към 
всичко 
добро и чо-
вешко. Те-
зи стихове, 
които ще 
прочетете, 
както и 
останали-
те, отпъту-
ваха във 
Вселената, за да върнат на Земята 
и човечеството благословията на 
безусловната любов.

Р. А.
БОЯН АНГЕЛОВ
ВЯРНОСТ
Болни са дланите – клони
на дървеса и корони,
вените също са болни.
Кой ли човек ще наеме
стая от болното време,
щом верността ни проблем е?
Търся пролука, а тя е
буря, която витае
в тези трагически стаи.
Болна е сянката сива,
тя до копнежа се свива
и в самота си отива,
но ще пристигне незрима
като усмивка сред зима,
като писмо от любима
моята воля безпътна
в общата цел непристъпна.
Ако сега се отдръпна;
ако застана, застинал
срещу живота отминал;
всичко, което съм имал,
ако безследно загубя?
Ако коприната груба
стане саван и коруба
за безпризорни тирани,
може би влюбени длани
ще възкресят верността ни?!

ПРЕД „ПЛОВДИВ – ЕВРОПЕЙСКА
СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА – 2019”

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ
НА ПОЕЗИЯТА – ПЛОВДИВ 2017
СТИХОВЕТЕ, КОИТО ОТИДОХА 

ВЪВ ВСЕЛЕНАТА

Художник Рената Циган

Уникалността на Морската  
градина, кацнала като живописен 
планински хребет високо над 
стръмния варненския бряг, е по-
родена от нейното естествено 
продължение към плажа и море-
то и сътвореното в продължение 
на 4 десетилетия от талантливия 
чешки ландшафтен архи-
тект  Антон Новак плавно прели-
ване на парковия с морския 
ландшафт на бреговата ивица. 
Добил уважение и известност на 
талантлив ландшафтен архитект   
с оригиналното си проектиране и 
озеленяване на дворците Шьонб-
рун и Белведере във Виена по 
време на три годишната си спе-
циализация там до 1891 г., 
впоследствие той поставя начало-
то на модерното за края на 19 в. 
паркостроене за България – 

МОРСКАТА ГРАДИНА НА ВАРНА  – 
ПЕРЛАТА НА ЧЕРНОМОРИЕТО

първоначално 
през 1893 г. във 
Велико Търново, 
създавайки 
общински гради-
ни и разсадници 
за залесяване на 
стръмните и ска-
листи склонове 
около града (във 
връзка със 
сватбата на  княз 
Фердинанд), а от 
1895 г. и във 
Варна, с която 
остава свързан 
до кончината си през 1945 г. 

*
Предисторията на 4 десети-

летното гениално сътворение  на 
Антон Новак, отбелязва че до 
1860 г. местността от пристани-

щето до централния вход на 
Морската градина, се наричала 
„Кале бою” поради крепостната 
стена, която минавала край него. 
Около сегашния вход на градина-
та бил поставен фенер, подобен 
на малък фар, който осветявал 
района, а малко пред него, на са-
мия стръмен бряг било градското 
сметище, т.е. смет от града е по-

падала на определени места по 
брега. 

Районът на Морската гради-
на извън крепостните очертания 
на града бил голо поле, с няколко 

Като втори етап на Фести-
вал за поезия и белетристика на 
европейските езици – Варна 
2017 (от 24 юли до 4 август) се 
проведе литературен (и 
творчески маратон), в който 
участваха писатели от Варна, 
Бургас, Русе, Силистра, Банско, 
както и писатели от Молдова, 
Румъния, Украйна, Чехия. В 5 
български града: Шумен, Карно-
бат, Пловдив, Пазарджик и 
Банско последователно се про-
ведоха литературни дни, 
включващи срещи на творци, 
членуващи в СБП, СНБП, 
СПЛБ приоритетно с младежка 
аудитория, литературни чете-
ния, представяния на книги и 
текстове в ръкопис, сътворени 
(или издадени) предимно от на-
чалото на календарната година 
до момента на представянето 
им. Една от целите на Фестивала 
– стимулиране на творческата 
активност както на младите 
автори, така и на утвърдени и 
значими съвременни автори, 
непроявяващи се често в лите-
ратурната среда, намери реали-
зация в осъществените 5 
литературни пленера в петте 
града с продължителност по по-
ловин ден всеки, завършили с 
представяне на току-що написа-
ните творби и награждаване на 
най-добрите произведения. 

ВАРНА – БАНСКО: ВТОРА ЛЯТНА ЛИТЕРАТУРНА ДЕСТИ-
НАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛ ЗА ПОЕЗИЯ И БЕЛЕТРИСТИКА 

НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕЗИЦИ – ВАРНА 2017
В китния двор на уникална-

та църква в с. Добърско – на-
ционален паметник на 
културата (на 12 километра от 
Разлог, в южните предпланинс-
ки хълмове на Рила) се проведе 
и заключителното литературно 
четене – тук, в този планински 
край прозвучаха стихове за мо-
рето, за любовта към родните 
градове на участниците, нами-
ращи се на стотици и хиляди 
километри разстояние, за сила-

та и пространствата на таланта, 
за уникалността на съвременно-
то светоусещане, изпълнено с 
духовно проникване в космоса 
и художествено осмисляне на 
първоначалата (често и по исто-
рически източници). С голям 
интерес бе изслушано и акаде-
мичното слово на представите-
ли на Академията за поезия и 
белетристика на европейските 
езици, показващо разнообра-
зието на европейското езиково 
богатство, както и единството 
на европейската езикова 
общност в исторически и особе-
но в съвременен план.

След вълнуващ концерт на 
известната певица Йълдъз 
Ибрахимова (изнесен в  Grand 
Hotel Bansko в рамките на 
BANSKO JAZZ FEST), на който 
присъстваха част от писателите 
на втората Лятна литературна 
дестинация на Фестивал за пое-
зия и белетристика на евро-
пейските езици – Варна 2017, се 
проведе спонтанна творческа 
среща между македонски, 
сръбски, гръцки, турски и 
български автори, започнала с 
импровизирано литературно 
четене и завършила с определя-
не на общата тема: „Европа е на-
шият дом“ като основна за 
следващото лято.

СЛОВ

На стр. 2

Надпис на южната стена на 
южния кораб - прокимените на 
деня на църквата в с. Добърско. 

Фотограф Д. Димитров
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„кавака” – дървета от „бяла топо-
ла, трепетлика или явор”, под 
които „пладнувал” махленски до-
битък. Само в района на днешния 
Военноморски музей, именуващ 
се тогава укреплението „Ени куле 
табия” – имало лозя и малка гра-
дина (Канлъ бахча). Наблизо се 
намирали кланиците на града, а 
под Пантеона имало френски 
гробища, където били погребани 
умрелите през 1854 г. от холерата 
френски войници (в съседство на 
старите градски гробища). 

*
Първообразът на градска гра-

дина за обществено ползване 
възникнал през пролетта на 1862 г. 
по идея и инициатива на българс-
ките занаятчии и търговци. Тъй 
като вероятността да се отделят по 
онова време средства от общинс-
ката хазна за такава цел била 
изключена, Хафъз Еюб – предсе-
дател на местния търговски съвет, 
използвайки материалните 
възможности на търговското 
съсловие, подкрепил това полезно 
за града начинание. За тази цел 
той, с подкрепата на кмета на гра-
да Халил ефенди и на турския ко-
мендант на града Саид паша – 
нарежда заграждането с плет от 
храсти на 10 декара за общинска 
градина (Белидие бахча).

*
Градината се създава край 

морския бряг за почивка на 
гражданите. Отначало това е зе-
ленчукова и паркова градина с 
овощни дръвчета на мястото 
между сегашните Вход с колона-
дите, ресторант „Морско казино” 
и Обсерваторията. След няколко 
години площта се увеличава – за-
саждат се нови овощни дръвчета, 
липи и диви кестени. Построява 
се така нареченият „Саллаш” (ка-
фене-бюфет) на колове, покрит 
със слама.

В юбилейния сборник, изда-
ден през 1930 г. по случай 50-го-
дишнината на Варненската 
мъжка гимназия, са включени и 
спомените на проф. Цани Ка-
лянджиев: „В тогавашната морска 
градина свиреха чешки арфо-
нистки. Тя представляваше малко 
пространство с трънлив плет. В 
тая градина се продаваше бира на 
руските офицери, които бяха 
постоянни посетители.”  

Кметът Михаил Колони (с 
два мандата – май 1881 г. до май 
1885 г.; 1890 г. – 10.1.1893 г.) още  
при първия си мандат през 1881 г. 
поставя въпроса за създаването 
на градска градина (зад  Театъра) 
и превръщането на Морската 
градина „от зеленчукова, в съвре-
менен Приморски парк”. 
Общинският съвет на града, 
приема идеята на кмета „като не-
що не толкова нужно и не толко-
ва належащо” и гласува съвсем 
„символична” сума за нейната 
реализация. Но настойчивостта 
на Кмета и обкръжението му 
надделяват и за бъдещия При-
морски парк е обособена терито-
рия от около 26 декара. През 
мандата му се построяват и две 
малки скели (пристани) на 
пристанището.  Така до 1886 г. 
приморската градина 
представлявала едно ограничено 
пространство, служащо за зе-

ленчукови градини и бостани, от 
които до 1888 г. се получавал го-
дишен наем 800 лв., а от морските 
бани – годишно 150 лв.! 

*
В този хронологически поря-

дък (от 1862 до 1888 г.) бил създа-
ден „първият кът от днешната 
красива Приморска градина.” По 
сведение от 1888 г. на Александър 
Дякович – бивш съдия и адвокат, 
в статията „Недавното минало на 
Варна”, печатана във „Варненски 
вестник на вестниците" от 1846 г. 
той пише: „Цялата градина тогава 
се състоеше от сбутана в един 

кът, без план насадена, с малка 
барака (на мястото на стария бю-
фет), служеща за бюфет и пред 
него насаден чемшир, по средата 
шадраванче, бликащо из купчина 
сталактити. По пътеката около 
шадраванчето имаше малки ма-
сички и сламени столчета, гдето 
мъже и жени идваха и дишаха 
чист морски въздух”. 

Следващият кмет Харалан 
Ангелов – 20.5 1885 г. до 16.4.1888 
г., продължава политиката на 
Михаил Колони за модернизира-
не на града в европейски дух, в 
това число и на Морската гради-
на. В протокола от 15.4.1885 г. на 
Общинския съвет се установява, 
че извън създадената вече гради-
на „има засадени бостани и 
зарзаватчийски бахчи (зеленчу-
кови градини), които са отдадени 
от общината под наем за 900 лв за 
времето от 5.5.1886 г. до 1.4.1889 
г.” В заседание от 15.2.1887 г. съве-
тът решава „свинската салхана 
(кланица), която се намира в дола 
(днешния алпинеум), да се пре-
мести“. За съжаление, това реше-
ние е изпълнено много по-късно. 

През първия мандат на кме-
та Кръстьо Мирски – с два 
мандата: 17.4.1888 – 1890 г. и 17.9. 
1905 – 1906 г. – се изготвя 
първият план за разширение на 
Морската градина, одобрен на 
1.8.1888 г., с което общата площ 
на градината става 26 хиляди 
квадратни метра. Още същата го-
дина са засадени 130 дръвчета. На 
21.2.1889 г. е решено да се 
построят първите модерни морс-
ки бани върху железни траверси, 
което допринася за авторитета на 
Варна като „морско летовище”. 
На 10.5.1890 г. е взето решение 
„мястото между приморската 
градина и гробищата (сегашният 
пантеон и природонаучния му-
зей) да се запази само за обучение 
на войници и разходки, като се 
забранява пасането на добитък.” 
В тази връзка, на 21.4.1891 г. 

кметството възлага на френския 
инженер Х. Мартинис, направил 
общия план на дворцовия парк 
при Сандрово – Евксиноград, да 
проектира общия план на гради-
ната. 

*
От изнесените данни се 

вижда, че почти всички кметове 
и общински съвети в първите го-
дини след Освобождението, кой 
по-малко, кой повече неотклонно 
настъпват върху терена на 
днешната първа част от При-
морската градина, разширяват я 
и я изграждат с любов и усърдие, 
въпреки оскъдните по това време 
общински средства. 

На 10.4.1892 г. по време на 
втория мандат на кмета Колони 
(1890 – 10.1.1893 г.)  е изслушан 
доклад от назначената „Комисия 
за подобряване на Приморската 
градина”, според който „трябвало 
да се събори съществуващия бю-
фет като се построи нов (зад не-
го) и да се заседят цветя”. На 
заседание от 1 юни е решено „по-
сяването на цветя и по спешност 
да се построи бюфет с чамови 
дъски по доброволно спазарява-
не, като необходим за препо-
ръчване (преуспяване) на града.”

Един от съратниците на кмета 
Колони за подобряване на гради-
ната е известният археолог  Карел 
Шкорпил, който през 1894 г. заедно 
с брат си Херман, живее вече във 
Варна и двамата преподават в 
мъжката и девическата гимназии. 

Колони умира внезапно от 
инфаркт на 10.1.1893 г.

Наследникът му Руси Матеев 
продължава да реализира съвре-
менните въжделения на Колони 
„градът да стане лятна столица”. 
По време на първия си мандат 
(януари 1893 – май 1894 г.) той 
като цяло продължава бла-
гоустройствената политика на 
„застилане улиците с каменна 
настилка, определяне места за 
площадите, изграждане на чешми 
в Морската градина и новите 
квартали, подобряване на во-
доснабдяването, засаждане на 
дръвчета по централните улици и 
др.”

През този период Варна вече 
осезателно е променена. 

Особено внимание Руси Ма-
теев обръща на устройството на 
Морската градина и през втория 
си мандат (януари 1901 - юли 
1902 г.) Във връзка с доклада на 
общинския съветник д-р Басано-
вич „За развитието на Варна”, 
изнесен пред общинските съ-
ветници на 12 март 1902 г., в кой-
то се предлага „да се култивират 
всички празни места в приморс-
ката градина, като се разшири до 
Евксиновградското шосе (се-
гашният Детски кът) и се образу-
ват повече сенчести алеи за 
разходка, като се увеличат дърве-
тата и се поставят повече пейки, 
да се построи хубав павильон за 
музика, да се определи място за 
тенис и се построи голямо казино 
с всички удобства”, било взето 
решение да се поиска мнението 
на А. Новак и под негово ръко-
водство да се пристъпи към реа-
лизиране на подобренията „за 
разширяване на градината, 
построяване на павилион за му-
зика, отреждане на терен за тенис 
и др.”

*
Талантливият чешки ланд-

шафтен архитект  Антон Новак 
(1860 – 1945) поставя началото на 
модерното за края на 19 в. 
паркостроене за България – 
първоначално през 1893 г. във Ве-
лико Търново, а от 1895 г. и във 
Варна. Добива уважение и 
известност на талантлив ланд-
шафтен архитект  с оригиналното 
проектиране и озеленяване на 
дворците Шьонбрун и Белведере 
във Виена по време на три го-
дишната си специализация там 
до 1891 г. 

От 1892 г. е на служба в 
парковете на Пилзен като си ко-
респондира с живеещите по това 
време в България братя 
Шкорпил. 

През 1892 г. по препоръка на 
Карел Шкорпил, тогава гимна-
зиален учител във Велико Търно-
во и на В. Стрибърни, учител в 
земеделското училище в Садово, 
A. Новак е поканен за градинар-
декоратор при Великотърновска-
та община със задача да създаде 
общински градини и разсадници 
за залесяване на стръмните и ска-
листи склонове около града във 
връзка със сватбата на цар 
Фердинанд, която щяла да се 
състои в старопрестолния 
град.  А. Новак приема назначе-
нието във В.Търново където през 
1893 г. създава разсадник и реа-
лизира проектирания парк. За 
успешно изпълнение на задачата 
е награден с „Народен орден за 
гражданска заслуга” 4 степен.

През 1894 г. отново по препо-
ръка на преподаващия вече във 
Варна Карел Шкорпил Варненска-
та община предлага на Новак да 
бъде назначен за  управи-
тел на Варненските общински гра-
дини. След като 
приема предло-
жението през 
1895 г. кметът 
Янко Славчев 
предлага на 
Антон Новак три 
годишен договор 
като Управител 
на градските гра-
дини. 

*
След 

подписване на 
договора Новак 
още от първата 
година  развива 
широка озелени-
телна дейност. 

До назнача-
ването му по 
крайбрежието и 
стръмните бре-
гове (в сегашната 
първа част на 
градината) има-
ло само тук-там 
върби и храста-
лак. През лятото 
целият бряг обрасвал с тръни и 
бурени. Сметта от града все още 
се изхвърляла по целия скат. В 
подножието му, по пясъка – зеле-
неели замърсени локви застояла 
вода.  

С малки поправки Новак за-
почва да прилага плана на инж. 
Мартинис за превръщане в парк 
на свободните  места зад дерето 
до гробищата, като най-настоя-
телно иска да се махне от дерето 

кланицата.  За целта картографи-
рал терена на бъдещия крайморс-
ки парк на мястото на кланицата 
и сметището, които в кратко вре-
ме били преместени, брегът по-
чистен, започнало и 
облагородяването на мястото зад 
дерето до гробищата, където се 
засаждат първите редки расти-
телни видове. Огромна била ра-
ботата по набавянето на 
подходящата дървесна расти-
телност. „По това време, пише 
той, нямаше на разположение ни-
то общински, нито държавни и 
други разсадници”.     

С каруци, а понякога и на 
гръб, както и с гемии, били пре-
насяни ценни видове от Варненс-
ко, от Лонгоза и Странджа и 
Цариград. В началото не били 
много: бряст, копривка, липа, 
конски кестен и ясен. Скоро след 
това от много области на Бълга-
рия и даже от Средиземноморие-
то се доставят разнообразни 
дървесни видове и редки цветя. 
Вода за поливане на новопосаде-
ните дръвчета, се пренася с бъчви 
от близки до градината чешми. 

Тази едногодишна изрядна 
уредба на Морската градина впе-
чатлила силно княз Фердинанд, 
който направил пред Министър 
Станчев предложение „да се 
освободи Антон Новак, за да бъде 
назначен за управител-градинар в 
двореца „Евксиноград”.  В прото-
кола от специалното заседание на 
общинския съвет на 11.1Х.1896 г. 
по това искане изрично е записа-
но: „Кмета Янко Славчев, имайки 
предвид длъжността си да пази 
интересите на града, които му са 
немалко скъпи и мили и да 
избегне отговорността пред 
варненци, реши да настои най-
настоятелно за оставане на Новак 

като градски градинар”. По съ-
щият начин е отклонено по-
късно и предложението на со-
фийския градски общински 
съвет. 

Делата на Новак оправдават 
застъпничеството и надеждите на 
градската управа и приятелите му 
и тази на следващия кмет Жеко 
Жеков (27.10.1896 – 8.6.1899 г.)

На 7.3.1897 г. общинският съ-
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„Луната е като медена пита с 
много накацали по нея пче-
лички, които я хранят и тя става 
все по-ярка и плътна…” – бърбо-
реше си Зара, докато я наблюда-
ваше с бинокъл през 
капандурата на малката таванска 
стаичка на вила „Амон Ра”. Вила-
та бе кацнала върху височина зад 
едно яворово дърво, което с 
листата си предпазваше от 
слънце и от влага. Красивата 
„Амон Ра” бе бяла като птица, на 
чиито криле имаше интересни 
скулптури, наподобяващи еги-
петски фараони.

Зара слезе бавно по скърца-
щите стълби, влезе в трапеза-
рията, но не завари никой там и 
излезе. Спомни си, че родители-
те й са на разкопките край една 
пирамида и се зарадва, че може 
да скита до по-късно. Беше горе-
що и нежното й лице бе обгоря-
ло. Носеше бяла рокля от лен, 
сламена шапка и слънчеви очи-
ла, но Слънцето грееше силно и 
лъчите му проникваха през 
роклята, през шапката и през 
очилата.

Зара вървеше по посока към 
реката, минавайки покрай 
портокалови, мандаринови, ли-
монови дървета, отрупани с пло-
дове, финикови

палми с дълги зелени пе-
рести листа и червени фурми.

Обърна се назад, за да се 
увери, че не се е отдалечила мно-
го от вилата и усмивка се изписа 
по лицето й при вида на „бялата 
птица” – вилата, на чиито крила 
като пазачи седяха гордо двете 
скулптури – фараоните.

Продължи пътя си и много 
скоро стигна до реката, проследи 
я с поглед, търсейки края й, но 
не успя да го види. Реката беше 
дълга, широка и с много 
извивки, безкрайна… Огледа се 
във водите й и самодоволно за-
въртя шапката си на една страна. 
Нещо се движеше и на фона на 
лицето й, което се отразяваше на 
повърхността на водата 
изведнъж изскочи главата на го-
лямо водно животно. То отвори 
устата си и Зара настръхна при 
вида на острите му зъби.

Неочаквано някой я докосна 
по рамото, тя изкрещя уплашена, 
а водното животно пред нея се 
гмурна обратно и заплува по те-
чението на реката.

Зара видя до себе си едно 
тъмнокожо момченце с черна 
къдрава коса, което й каза нещо, 
но тя сви рамене, понеже не 
разбираше неговия език. 

Двамата се погледнаха и 
прихнаха да се смеят. Зара про-
тегна ръката си и си каза името:

- Зара.
- Гомидас… – отвърна 

детско гласче.
 Зара подскочи от радост и 

заговори на арменски.
- Гомидас – като великия 

арменски композитор, тогава ти 
си арменец, знаеш ли арменски?

- Да – ухили се Гомидас – 
видях, че се оглеждаш в реката, 
приличаш на чуждоземка и мо-
же би мога да те упътя за нещо 
наоколо.

- Какво беше това в реката? 
– Зара сочеше с ръка към водата 
– ти успя ли да го видиш, много 
странно нещо, което май не бе-

ше риба.
- Да, да, това е риба, която 

живее тук в Нил и се казва 
„Африкански тигър”, но е риба.

Гомидас направи пауза и 
продължи:

- Тя се храни с други водни 
себеподобни.

Зара го слуша-
ше с интерес и 
силно изразения 
му източно-арменс-
ки диалект я за-
бавляваше.

- А защо Луна-
та има толкова 
странен вид днес? 
Гледах я през бино-
къла си и ме впе-
чатлиха 
заобикалящите я 
светулки – попита 
Зара.

- Светулки ли, около Луна-
та? – учуди се къдрокосият 
малчуган – Да не би да искаш да 
кажеш, звездите?

- Да, да, звездите. Не се се-
тих как е тази дума на арменски 
и затова използвах думата све-
тулки. Но и те са като звездите, 
само че

тук на Земята. Светят и 
угасват – продължи Зара.

Гомидас хитро се усмихна и 
й предложи да я заведе в тайното 
си скривалище. Зара го погледна 
учудващо, но любопитството й 
надделя и рече:

- Добре, барон Гомидас, 
изненадай ме!

Вървяха покрай реката и 
стигнаха голяма величествена 
пирамида. Зара се вгледа в стра-
ховитата, извисена над тях пира-
мида, но погледът й се премести 
върху скулптурата на странно 
изглеждаща човешка глава. 

- Какво е това? – обърна се 
тя към Гомидас.

- Нарича се Сфинкс, крила-
то чудовище с глава на жена и 
тяло на лъв… Но ела, ела насам, 
върви до мен.

Двамата заобиколиха вели-
чествената скулптура на Сфинк-
са и стигнаха до две огромни 
дървета с много разклонения и с 
много, много листа, после се 
промъкнаха между клоните.

- Това е моята тайна пира-
мида – каза гордо малкият ча-
ровник и продължи – Ако 
погледнеш отвън, отдалеч, тези 
две огромни дървета образуват 
Пирамида и тук вътре се случват 
чудеса. Погледни колко са висо-
ки дърветата, дори небето не се 
вижда.

Зара погледна нагоре, но 
дърветата бяха наистина 
безкрайни и светлината  едва се 
прокрадваше сред тях. Странно, 
неочаквано нещо ярко, жълто-
оранжево проникна между 
листата на дърветата.

- Какво е това? Какво се 
случва? – попита тя с интерес.

- Това е Луната, като че ли се 
приближава до нас – развълну-
ван отговори Гомидас и подкани 
Зара – Погледни, тя слиза все по-
ниско и по-ниско.

Изведнъж пред Зара и Гоми-
дас се показа една голяма, огнена 
топка, също като медена пита. 
Зара протегна ръка, но топлина-
та, която излъчваше тази медена 
пита я принуди да се отдръпне. 

Гомидас направи знак на Зара да 
не пипа, а да гледа. Чу се шумо-
лене и леки стъпки. Изящна Га-
зела доближи Медената пита и 

издаде няколко звука. 
Жълто-кафявата козина 
на Газелата блестеше на 
фона на ярката светли-
на, а белите й коремни 
части бяха пухкави и 
предизвикателни.

Гомидас гледаше в 
захлас, но се сепна от 
странен глас, казвайки 
нещо на някакъв древен 
език. Усмихна се дово-
лен, че успя да 
разпознае отделни думи 

от старинния египетски език и 
преведе на Зара.

- Вие сте потомка на стар 
арменски род.

Произнасяйки тези думи 
малкият къдрокоско се вгледа с 
любопитство в момичето.

- Гомидас, но какво става, 
откъде идва този човешки глас? 
– едва продума Зара от вълне-
ние.

Гомидас помисли за миг и 
успя да попита на древноеги-
петски:

- Кой говори?...
Странният глас отново се чу, 

а Гомидас въодушевено преведе:
- Когато Луната докосне Зе-

мята, тук в тази вълшебна и 
естествена, сътворена от дървета 
пирамида, а Газелата, нашата 
Кралица на доброто, почувства 
топлината й, най-древният 
мъдрец на Египет заговаря чрез 
тях… И всичко това се сбъдва 
само при пълнолуние…

- О,о,о - възкликна Зара - 
като че ли сънувам. Ти знаеше ли 
за магията на Пирамидата от 
дървета?

- Не знаех за всичко, което 
току-що се случи, макар че често 
идвам тук. Майка ми Амира, 
нейната майка, нейната баба, 
прабаба ми също са идвали 
тук…

- Да, разказвай! – окуражи 
го Зара, очарована от отраже-
нието на Луната върху кадифе-
ното с матово-румен цвят 
личице на Гомидас.

 -  Когато бях малък, майка 
ми ме доведе тук и ми се причу-
ха странни думи. Повторих ги и 
тя ми каза, че това е древен еги-
петски език и ще ме научи на 
езика на Древната цивилизация. 
Този език се е предавал от поко-
ление на поколение и всички в 
нейния род говорят езика на 
древните египтяни.

- А дали майка ти, баба ти, 
прабаба ти са имали такива пре-
живявания тук? – полюбо-
питства отново Зара.

- Не на всекиго се случва по-
добно нещо и ако се случи, то е 
различно за различните хора.

Докато разговаряха „Меде-
ната пита” започна да избледня-
ва, а грациозната Кралица на 
Добротата погледна с топлите си 
кафяви очи, като че ли искаше да 
участва в разговора, но не може-
ше.

Гомидас се доближи до Зара 
и инстинктивно се поклони пред 

Газелата, Зара го последва. Кога-
то се изправиха, Газелата я няма-
ше. Чуха как леките й стъпки се 
отдалечават.

Настъпи тишина и сякаш 
времето спря. Зара се озърташе 
недоумявайки, но усети, че 
тъмнината се сгъстява.

- Гомидас, бързо да тръгва-
ме, защото скоро няма да можем 
да намерим пътя към реката.

На излизане от Пирамидата 
Зара докосваше листата така, ка-
то че ли вярваше, че се подписва 
върху тях. Вечерта беше звездна 
с ярки звезди, а Луната – отново 
на небето.

Зара отвори вратата на 
„Амон Ра” задъхана и срещна 
тревожния поглед на майка си.

- Вече е тъмно, малка госпо-
жице, къде беше? Търсихме те, 
чакахме те и се безпокояхме.

- Мамо, запознах се с един 
малък къдрокоско – Гомидас и с 
него разгледахме пирамидата, 
Сфинкса и дърветата, но ще 
разказвам утре когато не се 
вълнувам така.

Красива усмивка премина 
по лицето на Кая, която познава-
ше чудатостите, с които дъщеря 
й я изненадваше често. 

На другата сутрин миризма-
та на баница и кафе събудиха За-
ра. Тя скочи от леглото си и 
побягна към кухнята.

- Седни да закусиш Зара! – 
прикани я майка й и продължи – 
Вчера, докато бяхме на 
разкопките, около нас се движе-
ха камили с хора, с товари  и ви-
дяхме невероятно красива 
Газела. Баща ти веднага започна 
да я рисува по памет…

- Така ли? Опишете ми я. 
Мамо, татко, та това е Кралицата 
на добротата тук – в Египет.

- Тя заслужава това име – 
учуден погледна дъщеря си Ка-
луст – но как ти хрумна? – 
настояваше художникът.

- Аз я видях и погалих, но 
ще ви разкажа по-късно. Сега 
бързам.

Зара грабна парче баница и 
излезе да не закъснее за срещата 
си с Гомидас. Мислите й пре-
пускаха, краката й – също. Задъ-
хана тя се спря пред дузина 
малки момченца, които се караха 
на арабски и Зара нищо не 
разбираше. Очите й се втренчи-
ха в една нежна ръка, високо 
вдигната държаща цигулка.

Зара усети безпокойство, 
доближи се и видя малкия си 
къдрокос приятел.

- Гомидас! – викна тя – Защо 
се карате?

- Зара, моля те, спаси ци-
гулката ми!

Зара подскочи и за миг се 
озова до Гомидас. Взе цигулката 
и стресна присъстващите с не-
познат дори за нея самата глас.

- Не се карайте! – се чу на 
западно-арменски диалект.

Смуглите малчугани спряха 
да крещят и погледнаха стройно-
то кестеняво момиче.

- Коя си ти? Какъв език го-
вориш? – попита Амал.

Зара повдигна рамене, но с 
жестове им посочи пирамидите 
в далечината и се запъти към 
тях. Палавниците я следваха. 
Стигнаха Сфинкса и Зара отново 
погледна изплашено и дочу как 

момчетата се смееха, усетили 
страха й. Зара се обърна и ги 
изгледа въпросително и в този 
момент погледът й се спря върху 
нежното личице на малко моми-
ченце, което стоеше безмълвно.

- Гомидас, тук има едно 
малко момиченце? – развълну-
вано попита Зара.

- Да, това е сестричката на 
Амал, Азиза, която винаги е с 
нас, но тя не може да говори. 
Нейното име много й подхожда 
– „азиза” на арабски означава 
„мила”.

Зара доближи момичето и 
видя, че сивите очи на Азиза се 
усмихваха. Азиза сви дясната си 
ръка, доближи я до гърдите си и 
се поклони, това бе нейният 
поздрав към Зара. Впечатлена, 
Зара я хвана за ръката и про-
дължи към пирамидата от 
дървета, следвана от шумната 
компания на тъмнокожите не-
послушници. Промъквайки се 
между дърветата, момчетата се 
оглеждаха и късаха листа, шегу-
ваха се, докато страшният рев на 
животно не ги стресна. Всички 
замръзнаха на място. Ревът се 
приближаваше и пред тях се 
появи разярен Лъв с буйна гри-
ва.

Лъвът мяташе опашка и се 
оглеждаше за плячка. Децата се 
разтрепераха... Малката Азиза 
стисна още по-силно ръката на 
Зара. Лъвът се въртеше и душе-
ше.

- Гомидас, защо не прогоним 
с камъни този лъв, как така 
всички тези момчета не мърдат? 
– тихичко прошепна Зара, сле-
дейки движенията на Лъва.

- Не можем, Зара. Тук лъвът 
е свещено животно и дори моите 
приятели – пакостници няма да 
му посегнат.

Момчетата започнаха да 
шепнат нещо на арабски, 
обърнати към Гомидас.

- Гомидас, какво ще правим? 
Ти винаги идваш тук. Покажи ни 
силата си, избави ни от лъва, той 
е кръвожаден – страхливо на-
реждаше брата на Азиза.

Гомидас се доближи до Зара 
и взе цигулката, а лъвът започна 
още по-нервно да се разхожда. 
Тогава Зара се досети за баница-
та и я хвърли пред лапите на 
хищника, който я помириса и 
излапа със замах.

Децата гледаха изплашени, а 
по лицето на малката Азиза се 
търкулнаха сълзи. Листата на 
Дърветата се разлюляха. Разнесе 
се нежна музика. Гомидас засви-
ри на детската си цигулка и 
държеше очите си затворени.

Чуха се леки стъпки, които 
като че ли се удвояваха, утроява-
ха и доближаваха. Листата се 
размърдаха и три високи газели 
заобиколиха лъва. Чу се страхо-
вит рев. 

Гомидас отвори очи и 
всички чакаха със страх, дали 
лъвът ще ги нападне. Тогава ста-
на чудо. Малката Азиза прогово-
ри и повтори три пъти някакви 
странни думи. Газелите се 
приближиха още по-близо до 
Лъва, който се обърна и побягна.

Чу се вик на радост, всички 
крещяха, но гласът на Азиза ги 
сепна отново.

- Азиза, скъпа моя, ти гово-

ТАКУХИ МИНАСЯН

ЕГИПЕТ
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Елена Попова е 
родена през 1992 
г. в град Банско. 
Поезията й до го-
ляма степен е 
повлияна от 
сюрреализма. Най-
ранните й стихо-
ве са поместени в 
литературния 
сайт „Открове-
ния“. Има публи-
кации в електронната медия „Арт медия 
БГ“ и във вестник „Ние“ на читалище 
„Напредък“. Интересите й са в областта 
на поезията и визуалните изкуства.

ЕЛЕНА ПОПОВА

СПАСЕНИЕ

Няма да пропусна от теб
нито един твой милиметър,
ще отделя от себе си
всичките си артерии
и ще те обгърна с тях,
ще те обвия така, както
и сърцето ми не е
било кръвоснабдено.
Кръвта ми ще се влее в теб,
ще бълбука и ще ти дава живот.
Това за теб ще бъдат нови дни
или може би последните ти,
докато спасението ми не те е убило,
давайки ти ръжда вместо кръв.

ИНТУИТИВНО

Представи си, ако можех 
да превъртя всички 
залези и изгреви, 
всички дни и нощи, 
като на запис –  
само с едно докосване на копчето… 
Не, никога не бих го изтрила,
а само ще запълня
празните пространства –
с повече от моите очи,
с повече от моите ръце,
с много повече от всичко,
което си мисля, че ти обичаш.
В тези празни пространства
се надявах да науча
каква е твоята мисъл за любовта,
докато ти накрая не ми я разкри.
И аз спрях да си мисля
каквото и да било.
Оттогава започна нашият запис
без никакви празноти.

НУЖДАЯ СЕ
ОТ ПРИЯТЕЛСТВО

Ако целувката ми се раздели
на две, на три или на четири,
всяка част ще се залута 
в други устни, в други души,
надявайки се да открие
споделена самота.
Целувката, устните и
усмивката ми се губят заедно
и само приятелството
може да ги открие
и съедини в едно цяло.

НЕ МОГА ДА СПРА
ДА ТЕ ОБИЧАМ

Не мога да спра да те обичам,
дори когато разстоянието между нас

се е превърнало във въже,
увиващо се около любовта ни
и я души, все по-силно я души.
Не мога да спра да те обичам,
дори когато мислите ти са разполовени
и кръжат в чужди и  различни вселени,
отдалечавайки се и отдалечавайки се 

от мене.
Не мога да спра да те обичам,
дори когато чувствата ти са

обезобразени тела,
търсещи ме в мрака, но без да ме

намират
мъчително ме убиват,

толкова мъчително.
Ако някога спра да те обичам,
спряла съм да обичам себе си.

ОГЛЕДАЛА

Всяка сутрин
очертавам,
гримирам
и напудрям
егото си 
пред моето огледало,
счупено.
Понякога в нощите
се разголвам 
пред огледалата
чужди,
но цели.
От хирургия 
нужда има винаги.

ПРЕДИ СЕГА

Едно време исках,
исках без време 
да те обичам
и затова не поставих
стрелки и минути
между едното ти време
и моето време,
часовникът ти започна
да тиктака от нищото,
че да се свери с моя
и да ги слеем в бъдещето.
И досега аз не съм спряла,
не съм спряла
да си сверявам живота
с твоето тяло, с твоята душа.

Стоян Ми-
хайлов пише пое-
зия (включително 
за деца, както и 
хайку) още от 
юношеска 
възраст. Завършва 
СУ „Св. Климент 
Охридски” (спе-
циалност Химия), 
но любовта към литературата го кара да 
работи и сътрудничи активно на медиите 
в Търговище и на централен печат (като 
автор и кореспондент). Участник е в 
седмичната рубрика на радио София „За-
коните на Мърфи”. Има 7 стихосбирки, 
печатал е в сборници и всички литера-
турни издания, награждаван е на нацио-
нални конкурси за детска поезия – в Бяла и 
Гоце Делчев, както и на други национални 
конкурси.

Член е на Съюза на независимите 
български писатели.

СТОЯН МИХАЙЛОВ

ПЕСЕНТА НА ЩУРЧЕТО   

В леглото ли вечер се гушна, 
да гледам звездите желая – 
щурчето, запяло, да слушам 
и с него пред сън да мечтая…  

То пита ме сякаш по име 
с кого утре пак ще играя?... 
С песните си чудни плени ме 
и слушам ги вече до края…

Щурчето аз искам да хвана, 
при мен – у дома да остане: 
да пее с любов най-голяма,
щом горе луната застане.

ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА 

Искам с баба за ръката 
пак разходка край реката.
Моста после да преминем
и – към детската градина…
Там децата се събират 
и игрите си избират:
аз тунелчето ще мина
и на влака – през комина.
Всичко ще опитам, зная,
искам да се наиграя
и на люлките засмян,
до небето, залюлян.
Баба вече се нервира – 
идва тя да ме прибира…
Все разходката е кратка
тук, на детската площадка.

ВЕЧЕР У ДОМА

Часове желани, мили – 
вечер у дома.
С колко думи лекокрили
срещаме нощта.

Майка ми рисунки нови
шари пак с любов – 
бързи кончета с подкови
и вълка суров…

Приказки вълшебни учим,
домино редим,

чули музика се мъчим

в танц да се въртим.

Сънчо с радост доближава

сънища добри,

в детските очи дарява
лодки от мечти.

Тиха вечер е, премина,
спусна се нощта,
всички лягаме да спиме     
с обич у дома.

КНИЖКАТА 

Моят татко подари ми
чудна, пъстра книжка – 
шарени корици има,
вземам я в ръчичка.

И разлиствам, и намирам
всякакви животни –  
с тях чудесно се разбирам,
с мен не са самотни.

Виждам Зайо, гледам – Меца,
хитрата Лисана,
а Пауна – хубавеца
посегнах да хвана…

Бързо времето изтече – 
разгледах ги всички.
Искам, татко, нова книжка – 
с разните тревички.

ЛЯТНА ВЕЧЕР

Изнизва се летният ден 
и залез зад хълма го скрива,
звезден, небосводът над мен
селца и градчета покрива.

Запяват скрити щурчета,
а вятърът праща прохлада
и хората, денем заети, 
усещат покой и наслада…

В градинките – говор и смях,
децата в игрите лудеят,
улисани баби след тях
подрипват и бързо младеят.

По-късно една по една
угасват съвсем светлините – 
унесени търсим съня,
нощта ни затваря очите.

Така часовете хвърчат – 
изнизват се в мрака, стаени…
Поетите само не спят
към звездни лъчи, устремени.

РЪКАВИЧКИ

Падайте, снежинки бели
като луди птички,
падайте – не сте видели
мойте ръкавички.

Ще изляза с тях на двора
топки сняг да свивам,
да ги видят всички хора
колко са красиви.

Баба ми с любов ги плете
от домашна прежда,
на ръцете – като цвете
нежно да изглеждат.

НОВИ СТИХОВЕ, АВТОР НА АЛМАНАХ ЗА ДЕЦА „ВЪЛНИЧКА” – ВАРНА 2017

Художник Рената Циган
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ГЕРГАНА

СЛАВОВА

ЛЕТНИ
СТИХОВЕ 

БОЛКА

Децата ни емигрират

без да знаят защо – 

като лястовици от жицата

отлитат едно по едно…

Осиротяват белите къщи, 

свели смирено чела,

майките чакат завръщане –

с ранените си сърца.

Рушат се гнездата ни днес – 

малки градове и села,

сирак да си не е прогрес,

но на тъгата слагам черта.

ЖИТЕЙСКА ИГРА

Дъжд, а в мен гори...

Пороен дъжд, а в мен си ти!

Откъде започвам да чертая,

има ли, всъщност, начало безкрая?

Малки фигури на шахматната дъска,

това ли сме ние в тази житейска игра?

Аз обичам да бъда царица,

но и от пешка ще се преродя,

ако в края на житейската си игра

мога отново да се появя…   

Да, всъщност, смисълът е в това,

да остане всеки достоен в света 

на нашата грешна, красива Земя!

КАТО МОЛИТВА

На прозореца ми кацна птица,

гладна за човешка топлина.

Аз с трохички я нахраних

от вярата в моята душа.

Поисках да й кажа: „Имаш хоризонта

и бели, слънчеви криле,

какво повече, далече си от фронта,

чувствай се волна като дете…”

Но тя в очите ме погледна

и отрони огнена сълза – 

децата й в пожара,

изгорели вчера у дома.

Сви се в гърлото ми тежка буца,

заседна в мене без вина

и света ми се стори

място неприемливо за беда.

Ненадейно в мен запали,

птицата пожара на страха.

Защо войните се зараждат?

Какво делим и до кога?

Една надежда има всеки,

един живот, една съдба!

Погледнах страдащата птица,

погалих нейните крила – 

видях, че в птичите зеници

е болката събрана цяла, 

на невероятната Земя!!!

ОТЕЧЕСТВО
И ГРАНИЦИ

Хубаво е когато слънцето в позлата,

разплита плитките си във водата,

но няма кой в родния ни град

да види красотата – пръснаха се 

всички по Земята.

И няма кой да чуе славея

сладкогласен,

да проследи пътя на луната

прекрасен,

да отвори вратата на стареца

белобрад,

да почувства утеха и прегръдка

от брат!

Няма кой да удари камбаната даже

и на слънцето „Добро утро” да каже.

Прилича на разорана нива Земята

без семена – пръснати са от вятъра!

И се опитвам от плявата

да отделя малко надежда,

да повярвам, че обичта човешка,

някой в самите нас довежда,

че отечеството ни отдавна,

своите граници надмина:

където има българи – 

има част от нашата РОДИНА!

СПОДЕЛЕНО

Все знаменосците харесвам

и се чувствам с тях безопасно,

не знаех защо до сега,

но днес ми стана ясно:

момчетата по родните земи,

стават истински, всеотдайни мъже,

само със знаме здраво в ръце!

Аз обаче мога ли да съм Княгиня

и да везам, да везам от сърце,

без да моля за капка милостиня,

че в моята Родина, свободата,

най е свидна и я пазим като дете.

Мога ли децата днешни,

да възпитам само, само в едно:

да не правят често чужди грешки,

избирайки далечните земи,

пред своето отечество красиво,

подмамени от прекрасните си мечти

и да помнят, и да знаят, че е горчиво,

но дърво без корен, на мястото си

не тежи!

ОТКРИТИЕ

Този свят не е стъклено топче,

което можеш да дадеш

в ръцете на малко дете.

Крехката му същност,

покълва в човешкото сърце

като зърно слязло в браздата,

разлиства, разтваря листа

в стремеж да стигне светлината,

да порасне, огряно от топлина.

А колко е лесно, колко е лесно

да пречупиш стеблото,

препълнено с устрем,

със сок за живот...

Когато изгубиш посока,

поглеждай нагоре – небето – 

и знай всеки има своя Бог.

ОТКРОВЕНИЕ

Само на твоя бряг, море,

аз намирам и срещам безкрая,

само с вълните ти, като дете

моите мисли до край ще позная.

Притихвам, присядам край теб,

чувствам се малка и кротка,

в безкрая на синята степ,

своя път чертая с лодка.

В окото на чайка се скривам

и политам над твоите предели.

Търся и смисъла откривам

в извезаните в синьо-бели дантели.

Вълните ти ме обгръщат.

Съня на птица чертаят,

в детството свято ме връщат,

в окото ти виждам безкрая…

И само тогава аз зная,

каква е точно цената – 

цената на Свободата.

НА БРЕГА

Море – една илюзия за вечност…

Път от мен към теб или безкрая...

Пътека, по която тръгна ли не зная

къде ще стигна и къде 

се сливат началото и края!

Море – една загадка синя – 

коприна в дланта ми 

и илюзия, че ни има...

Спряла съм на Тюленовия бряг – 

хоризонтът пред мен извил гръбнак 

реже с остър нож мисълта ми

и дълбае с длето, там където,

утре, на брега след нашите стъпки, 

ще върви детето ни!

ПОРТРЕТ

Синевата, синевата се слива накрая...

Морето влюбено целува небето,

а в прегръдката им птица чертае

и разкодира безкрая...

Вълните му бясно вплитат езици,

разнищват, попиват вкуса на земята,

ударите отронват брега, като с десни-

ци – 

малки камъчета политат към рая.

В тях себе си дали ще позная 

или съм мида с перла в средата?

Малко раче на брега на свободата…

Но къде са началото и края 

на знака безкрайност гадая?...

НОСТАЛГИЯ

Пътят към дома

е най-милият от всички,

но тръгнеш ли по него,

ще установиш с тъга,

че са минали повече от 

двадесет и три лета...

А на прага, чака свел глава,

отруден и разтворил длани,

най-свидният човек на цялата Земя,

отгледал те и те отхранил...

И стъпваш – не, летиш… 

Към твоето детство свято

те връщат песен, стих

и топло звездно лято…

Къде останаха и някой брани ли

щурците мили по полята

и светулките в детските длани?...

Къде са звездните минути

в шепа на дете събрани?...

Отварям широко очи

и тръгвам към вълнолома,

следвам слънчевите лъчи,

които водят ме у дома,

в родния град, там откъдето

започва моя път през света.

ПРОЗРЕНИЕ

Вълните на морето са дантели

от пръстите ти майсторски изплетени.

Цветята на земята са децата божи,

родени, за да ни научат

да не се тревожим.

Безпътиците са, за да ни покажат,

че трябва да се почне отначало

и че всяко нещо, може да е хубаво

и бяло,

ако слънце се оглежда в Божието 

огледало!

* * *

... А птиците – те знаят всичко:

светът е техен и е пълен с чудеса,

крилата им за нас са тежки и увисват 

– 

носим ли ги, залитаме на една страна.

В летенето е тайнството...

И, даже, сътворението на света…

Но колко рядко можем да летим

в пространството?...

Тежи олово сиво в нашата душа!

А ПОМНИШ ЛИ…

А помниш ли вълшебството 

на кестенчета две,

скрити в шепите на детството

и обелените колене?

Как викат звънко вънка,

детски гласове и в глъч,

и в радост преминават – не,

как отлитат, тези звездни часове…

А помниш ли прекрасните очи,

как те следват вярно в игри – 

навсякъде, приятелите ти добри…

Не можеш да ги върнеш тези дни,

но спомените жарки

разпалват огнена жарава

и въгленчета малки

човекът носи в себе си – не ги забравя.
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РОЗАЛИЯ
АЛЕКСАНДРОВА

е родена в град Мадан. 
Автор е на  поетичните 
книги: „Домът на моята 
душа” (2000), „Светещо 
тяло” (2003), „Тайната на 
пътя” (2005), „Очите на 
вятъра” (2007), „Притча 
за ключа” (2008), 
„Сакрално”(2010),  „Разго-
вор между гълъби”(2015), 
„Нар от пришълец”(2016”, 
„Рошава”(2017). Има преведена и преизда-
дена книга „Избрани стихове” на полски  
език в Лондон. През 2015 г. издава сборник 
с научно-популярни есета „Да открехнем 
вратата на смисъла или рефлексии на 
информационната наука”. Отличена е на 
литературния конкурс за първа книга 
„Южна пролет” през 2001 г. Получавала е 
литературни награди, една от които – на 
конкурса „Литературна олимпиада за 
поезия” Варна, 2012 г. Има литературни 
изяви в града, страната и зад граница, 
както и поетични изяви в медиите. Член 
е на Дружеството на пловдивските писа-
тели от 2003 г. и на литературна група 
„Метафора” към Дом на учителя – гр. 
Пловдив. Член е на СПЛБ. Член е на Дру-
жеството на пловдивските преводачи с 
полски и руски език. През 2006 г. с колеги 
създава литературния кръг „Квант и 
приятели”, по-късно - Сдружение за 
утвърждаване на квантовата поезия 
„Квант и приятели”, чийто председател 
е. Организира три години поред съвместно 
с МУ-Пловдив и Сдружението Междуна-
родния фестивал на поезията „Духовност 
без граници” (25-29 май 2015, 2016, 2017г.), 
тази година  заедно със СБП и Ми-
нистерство на културата. Съавтор и 
съставител е на 9 литературни антоло-
гии и алманаха, редактор е на много пое-
тични книги на други автори.

И щом душите си говорят,

телата ще послушат.

Че песента е все нагоре

при ангели и букове.

Шуми гората вездесъща.

И отразява безпредела.

Обичаме се до полуда.

Луна ни е оплела.

Част 

от пръските 

на водопада –

аз и ти.

Пляскащите

естакади 

любят 

езерни води.

Адаманти 

и сияния – 

нашият 

неземен 

миг.

Щастието,

че сме двамата, 

отразено 

в твоя лик.

От пепелта 

на две 

огнища 

дали 

ще пламне 

огън.

Или 

по острите 

стърнища 

звездите 

ще се молят.

За теб запалих

свещите небесни.

А пламъкът огрява

мойта същност

и устрема на птиците

и песните -

да ме достигнат

в бъдното.

Но то не съществува вече.

Сега и в този миг живея.

Когато дишам

името на вятъра,

от Нищо

стихове се реят.

Когато мислите

чертаят път

и сенките пробиват мрака.

Една звезда гори

без плът.

От нашата жарава.

И следва метеорен дъжд.

И конче слънчево в зеница.

Във изумена ясна ръж

припламнала искрица.

Но мислите чертаят път.

И сенките се разлюляват.

Една любов върви на път.

И есен подлудява.

ТРЪСТИКОВ ЕТЮД

По стъпалата

на безвремието

запътихме се двама.

Със трубадурски

междуметия.

И вдъхновение

от Храма.

Разхождаме се

по душите си.

Тъй страстно

светещи

във мрака.

Един за друг.

И за предците ни,

донесли Огъня.

И Лавата.

И облаците се надвесват

над мен, над теб и над пръстта.

В която семе на протеста

пробива път към светлина.

А малките светулки мигат.

И всъщност няма полумрак.

И чайки, жители в немилост,

вещаят кръгова съдба.

Защо си толкова далече.

Луна потъна изведнъж.

И сянката ти бе отвлечена

от нощния безгрижен дъжд.

РУМЯНА 

НИКОЛОВА

Родена е в Пловдив. 
Автор e на сти-
хосбирките „От-
блясъци 
вечност” (2006) и 
„Петата сти-
хия” (2010). Член 
на Дружество на писателите – Пловдив. 
Един от основателите на литературен 
кръг „Квант и приятели”. Публикува свои 
творби във вестниците „Марица”, „Но-
вият пулс”, „Словото днес”, в списанията 
„Птици в нощта”, „Матадор”, „Читали-
ще”, „Български страници” и др.

*   *   *
Омаята си майски ден 

над Ситово изсипа.

Там пъпът ми е посаден

там някъде – около Ситово.

Там Майчица Родопа пак

до днес ме кърми и покръства, 

а духне ли ветрецът благ,

с прашец от борове ме ръсва.

Но ето, някак, изведнъж

Родопа дивно побелява – 

суграшица наместо дъжд

сам Бог посипал е тъдява.

Небето ни е на крака,

и Господ миром ни се моли, 

а ние, Боже, как така

държим душите си в подмоли?

*   *   *
В тревата безпомощна – клюмнало 

птиче,

чак до бездъх си изпяло душата.

Паднало днеска от клона самичко – 

пяло до смърт от любов към децата.

Гръм ли откликна на майката птица?

Вик на ята ли ридае в зенита?

Само човекът не плаче, улисан

свойта си кошница пак да изплита.

*   *   *
Притискат ни облаците

все по-плътно, по-интимно

към морето,

към мидата, избрана от духа – 

в привидно хладна гръд пламтящи 

чувства

тайно перлата творят.

Сърцата тръпна връв споява,

моруни тайната ще отмълчат.

И гларусови стъпки – светли руни,

събитие изписват в земна плът.

ЛУНА

Взривявам призрачната стая

със сънища за дух и светлина.

Мой скитнико, защо ухажваш в рая,

закотвена към земното жена?

Аз хвърлям се към тебе – закопняла

от плаващия лунен тих квадрат.

От мен плътта ти става бяла, бяла

над черния житейски кръговрат.

На лунната си стряха те примамвам

където всичко, всичко ще ти дам.

Притеглянето земно е измама,

ела при мен във моя океан.

Че утрото ни сълзи ще зарони

и всеки ще завие като вълк,

настръхнали, печални неутрони

обстрелват утрото със лък.

Мой скитнико, дано не се събудиш

зашеметен от чувство за вина.

И нека си останем вечно луди.

Ти лунатик... аз влюбена луна.

*   *   *
Подобно облак-гръмовержец

лудувай, думкай и трещи!

Аз гъна дух в тела безбрежни,

когато с мен танцуваш ти...

Нима прекрасен гняв не слива

вселена, чернозем и мрак?

Нима овошката щастлива

проклина мартенския сняг?

ПРЕРАЖДАНЕ

От мрачини, безкрай и древност,

взривила катакомби и юзди,

изпепелила скръб и ревност,

душата ми отново се роди.

ЛЮБОТВОРЕНЕ

На залез – облаци-стръвници..

хиени, вълци, черни птици...

От слънцето със бяс отгризват

и цапат чистата му риза.

От страх, на черно-бели щрихи

рой щъркели в нощта се скриха.

Оттам пространството фиксират – 

и облаците спират.

Тогаз баирът се откъртва – 

дървета, къщи се завъртват...

О, аз – магьосница от Оз – 

съм станала всемирна ос.

И смъквам всички дрехи бренни

в любовъртеж – люботворене.

На стр. 11

* * *

Тъга

от виното отпиваш

виновъртеж

спиралата развива

и всяка глътка

връща те назад

назад

към грозда кехлибарен

към завръза свенлив

към лозовия корен

към устните

изтръпнали от благослов.

На стр. 11
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Oт стр. 1
БОЯН АНГЕЛОВ

ГЪЛЪБИЦАТА

Накъде си се стрелнала, 
гълъбице прекрасна? 
Виж, мъгла е полегнала 
над клисурата тясна! 
Подир тебе е тръгнало 
ято сиви соколи. 
Ще те стигнат по съмнало 
с нокти остри и голи. 
Човки хищни и яростни 
ще се впият в зората. 
Кръв ще рукне!... 
А бяла си 
и с глава качулата. 
През маслинови ириси 
ще подириш пролука. 
Знаят зрящите, че не си, 
гълъбице, оттука,
 а дошла си с високата 
светлина на простора, 
без да губиш посоката, 
без да знаеш умора. 
Десет перести облака, 
гълъбице, се сляха. 
Подариха си облика 
и ти станаха стряха. 
За незримите силата, 
гълъбице, не си ли? 
Ти прегръщаш ги, милата, 
и летиш с всички сили...

ДИМИТЪР ХРИСТОВ

КРЪГОВРАТ

Лятото си тръгна с обичта ни, 
падат вече първите листа, 
есента скворците ще нахрани,
казват, че е златна есента. 
А пък тя е скучна и мъглива, 
тя е най-самотният сезон. 
Любовта ни с лятото отива. 
За какво е този златен фон, 
за какво са тези жълти багри, 
за какво е тази суета, 
щом и вятърът е ала' Вагнер, 
щом сме с теб отронени листа, 
от короната на нежни чувства?... 
Любовта е райското дърво! 
Лятото – най-светлото безумство, 
стине в есенното пиршество. 
Зима предстои във календара 
и се бистри гъстото вино,
във вкуса му лятото догаря, 
лятото, събрало във едно 
всички цветове и аромати 
и обрекло ги на есента...

С чаша вино днес сме най-богати, 
докато не дойде пролетта.

НАРИЧАНЕ

          На дъщеря ми,
родена на 7 май 2013

Моя малка, неродена дъще, 
този свят не е гостолюбив, 
ала ти недей да му се мръщиш, 
щом човек роди се здрав и жив, 
почва битката да оцелява, 
да расте свободен и красив, 
да търпи или пък да въстава, 
да лекува или да кърви...

Изборът не е голям, но можеш 
да решаваш как да продължиш – 

спреш ли се, тогава е тревожно, 
бързаш ли, навярно ще сгрешиш. 
Важното е да не се страхуваш,
 стореното да е избор твой. 
Труден ли е пътят, той е хубав, 
Сто пъти по-хубав от застой.

СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ

ПРЕД СЕДМОТО НЕБЕ

От пръст – с вода, омесени сме цели – 
измъкнати от нищото за векове: 
в космичен прах до днес човекът мери 
с чувствителност неразгадани светове. 
Такъв е пътят... А напред – безкраят. 
И над звездите горе дебне бяла смърт – 
часът й бял материята знае: 
променя се сама светлинната й твърд.
И в денонощието – с трийсет часа, 
и с векове – от двеста небеса, 
секундата шейсет и първа чака 
да сложи край на края на света...
Материята се гради нетрайно – 
необходим и е живот – и пак живот. 
И дух сама да сътвори тя иска тайно, 
и всеки шести ден мечтае своя плод.

ПРЕДЧУВСТВИЕ - II

Над нас е светлото... И любовта
е дъжд – 

закономерно се повтаря не от вчера. 
На август свърши ли му времето 

веднъж – 
отмира лятото след стилна премиера.
И всичко си е същото, но и не е – 
историята на света не се повтаря: 
на дъното е Атлантида, а небе 
за нейната беда човекът предпоставя...
И няма изход този вечен лабиринт – 
от сътворението тръгва и вината:
тя има своя истина и връх един,
но се върти по свойта ос и днес Земята...
На страстите пожара кой ще изгаси – 
завръщаме се често в свойте нощи 

трудни. 
И мислим, че мечта ще ни преобрази:
една история за Ной държи ни будни.

АНТОНИН ГОРЧЕВ

ХРИСТОС НА 56

През острите бодили на венеца 
в горещо пладне слънцето узря. 
За милостта на гъбата с оцета 
аз на палача си благодаря.

Ръцете ми пробиха с черни рани 
към кръста, който Бог за мен избра – 
с пасих ли някого, кого нахраних 
и има ли в света по-малко страх.

А всеки ден съм прикован на хълма
и всяка нощ възкръсвам пак и пак... 
Дори на себе си до смърт омръзнах, 
но все не идва чаканият знак.

На 56 месии няма. 
Макар и разпнат, Божи син не бях, 
ала живях с красивата измама, 
че изкуплението сам избрах.

СТОМНАТА

Тази пълна с печал тежка стомна, 
от която аз ден и нощ пия 

за забрава, а само теб помня, 
носи, сине мой, твоето име.

Към небесните порти, далеко 
отпътува ти – как да те стигна? 
По коя да поема пътека 
и коя планина да повдигна?

Майка ти ляга до мене. Мълчи. 
Своята стомна прегръща. 
Плаче насън, но със сухи очи 
сутрин шета във празната къща.

Първороден мой, хубав и весел, 
отесня ми животът без тебе 
и във тежката стомна съм смесил 
обич, мъка и бащино бреме.

ОПОРНА ТОЧКА

Върху клепача на всемира, 
безпомощен като мушица, 
човек се ражда и умира 
във студ и самота космична.

Завижда, страда, мрази, люби, 
страха си самота нарича... 
С несръчни думи, с пръсти груби 
човек се учи да обича.

В опорна точка, лост и сила 
той своята любов превръща. 
Света ли местиш, братко мили? 
Или нестройната си същност?

Напъваш мускули и кости, 
гръбнакът ти от студ чак пука... 
Една мечта, безкрайно проста, 
намига ти като светулка.

ВАНЯ ДИШЕВА

*  *  *
Тази нощ летях високо.
Стигнах до звездата,
изгряла
при моето раждане.
Събуждането е болка.
Там, където бяха крилете.
Усетих колко тежи тялото,
но щом е мое,
ще си го нося,
докато животът
най-после го скрие

и аз освободена се завърна
при звездата си.
*  *  *
Обичай ме! 
Стихийно ме обичай, 
за да не мога да избягам, 
да се скрия... 
Изтрий с целувки контурите 
на времето, на суетата, 
на ролите по сцената на дните 
и ме остави в покоя на съня 
изящна, сребърна верижка 
между земята и небето.

ХАФСА ХЮСЕИН
*  *  *
Някои нощи съм объркана
Чудя се къде е той
Тук ли е с мен
Умът ми е зает с мисли
Но сърцето ми остава празно
Изглеждам силна
Но се чувствам слаба
Живея във времето
Но времето е вечно
Отправям забързани молитви
Но той е владетелят на времето
Аз съм просто къс от счупен съд
Къс който може да допълни друг
Или да го счупи
Трябва да помня, че в радост и в беда
Той е човекът който винаги ще бъде с мен.

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ
*  *  *
Роденият да дава е самотен,
ала живее и дори умира
за всичките, които бряг и котва
единствено в достойнството намират.
И в Онзи свят навярно ще засвети 
с един спокоен, непомръкващ блясък. 
А в този - безразличии, ветровете 
ще разпиляват фигурки по пясъка.
*  *  *
Във името на вечната трева, 
която някой ден ще ни покрие, 
във името на всички сетива, 
били във нас, 
преди да бъдем 
ние,
не искам да повярвам, че духът 
ще разкове поредното си тяло, 
преди да се приготви за Отвъд – 
за следващо, 
за следващо 
начало.

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ
НА ПОЕЗИЯТА – ПЛОВДИВ 2017

Художник Рената Циган

Художник Рената Циган На стр. 8



Варна, бр. 5 (52), август 2017 г.8

*  *  *
Те пристигат млади, светли,

талантливи, 
непривично чисти, своенравно диви.
Пътят ги събира - непонятен, тъмен. 
Те не знаят още - той е много стръмен
и измамно кратък, и привидно ласкав –  
те ще се препъват, ще ги мамят маски,
ще се припознават във души, в идеи... 
Господи, пази ги – нека оцелеят!
Нека в тях дълбоко изворът да блика, 
да им се изплъзва, да ги предизвиква...
И не ги осъждай, Господи, когато 
тялото за малко предаде душата.
Ето, те пристигат - нека ги щадим! 
Изворът ги чака чист, неустоим.

БАРБАРА ГРУШКА – ЗИХ

* * *
страхувам се
че никакьв поглед 
няма да се спре на мене
няма да ме спре

денят е врабче
приседнало на прозореца
с настръхнали перца
боде очите ни
вместо слънце и небе
застива за момент
като сив камък
но неговото силно туптящо
малко сърце дава силата
на големия свят
помага му всеки ден
да отваря очи
и да се издига нависоко

РАНГЕЛ СТОИЛОВ – БАЧО

НОВО РОЖДЕНИЕ

Виж как душите разцъфват,
когато телата се вплитат -
струни звънливи
на Златна Божествена лира.
Въздигат се душите ни,
трептим и звучим в порива.
Имаме се - нежността твоя
и любящото ми сърце
в пространството на тайнството.
Нека магията бяла - любов -
малката бяла ладия
разтопи айсбергите от завист

в мрака на духовната пустош.
Вик е обичта ни,
знамение е...
Свобода,
светлина,
възвисяване.
Обятия страстни...
Ново рождение...

РАЗПОЗНАВАНЕ

               На Мридула от Индия
Моята сестра ме намери.
Знаех - тя сыцествува.
Били сме винаги заедно.
В Единицата - още, в безплътното,
ние бяхме във Цялото.
Трябваше земен път да вървим – 
не един и не два...
разделяхме се в плътта... 
И отново тревожно се търсехме, 
притегляни силно от Цялото.
През древна Скития на север, 
във великия поход на Рама, 
нагоре възлизаше Усха – Зората, 
надолу се спускаше Савитри – 
Слънцето, зачеваше Сома от Светлината.
Така основахме свещения огън Агни. 
Тя – жрицата, аз – жрецът. 
Вдъхновяваше тя, аз побеждавах. 
Тя се взираше на север 
към сиянието на предците.

Аз пишех знаци на изток
към лъчезарието на Дева Нахуша.
Роди се Деваки – Майката, 
Кришна и Буда – посветените, 
роди се Светата Троица – 
Брахма, Вишну и Шива. 
Останаха на света Ведите, 
Рамаяна и Махабхарата.

БАРБАРА НАВРОЦКА
* * *
Аз съм близо: 
до тебе 
до вас 
и до себе си.
Аз съм тук 
и там също – 
където искаш 
както искаш – 
знам.
Звезди на дланите имам – 
на късмета знак. 
Аз съм... 
Още...

ПОЕТИ

От различните пейзажи
на азбуките
чувам шепота
на вятъра, който гони листото
възхищавам се
на тялото на реката
огънато на завоя
вкусвате от сочните ябълки на 
любовта
израснали от думите
Вие сте като
изчезваща
ивица в разкъсаното небе
Вашите стихове
необходими по случай... – 
украшения за отстраняване
понякога
за да не се помнят.

ДИМИТРИЯ ЧАКОВА

ДОРИ НЕ СЪМ РАЗБРАЛА, 
ЧЕ Е СРЯДА

Дори не съм разбрала, че е сряда. 
Не помня месеца, годината не зная. 
Отсъствието ни безумно се разпада 
до празнота, изпълваща безкрая. 
И тъмно е като в онези вълчи нощи, 
в които се натрупва тишината. 
В които за секунда се превръщаш 
от „Любима" в „Случайна непозната".

ОТВЪД ДИХАНИЕТО
НА ДЪЖДА

Отвъд диханието на дъжда те чувам, 
отвъд тревогите и суетата. 
Потъвам във очите ти и плувам 
до светлата страна на самотата. 
До острова на ярката ти сыцност, 
където лудостта ти ме прегръща 
с надеждата, че ще остана същата 
и с мъдростта на сал ще се завръщам.

АЛЕКСИ ВРУБЕЛ

ПОНЯТИЕ ЗА ВЕРТИКАЛ

Мислех,
че държа в краката си моя свят,
между настоящата и онази река.
С корона и скиптьр
от камфорова руда,
с ябълка от сапунени мехури
царувах за собствена слава.
Заситен с напразни надежди,
паста с отвор за десерт,
изненадан в краката си,
съзрях земята.
Опознах закона за гравитацията,
който така болезнено ме накара да 
осъзная
понятието за вертикал.

АНТОН БАЕВ

SOL INVICTIS

Безделие на слънцето! Възпявам те
до облака -
осмислено безсмислие!
Суетност, сбогом!
Сбогом – 
ветрове!
Мен простите неща ме занимават вече.
Мъхът на праскова например.
Прекрасна е усмивката ти сляпа!
Бих искал да съм капчицата пот –
от ямката изтичаща към пъпа.
Или последен лъч по книгата...
Неуловена буква се търкулва
в разлистените страници
и мигом
нещата придобиват смисъл друг.
Хвани ръката ми, сега тръгни
и до ръба на утрото ще стигне…

СНЯГ
Втори опит

Дошъл отнякьде – оставаш тук.
Сняг:
Падай! Трупай!
Над моя труп.

Аз ти се радвам, сняг!
Вали като че ли за първи път.
Магичен снегопад.
Умий очите ми, умий!
Сняг:
Под леда
пробива ручей...
И на последния глупак
все нещо хубаво
ще му се случи.
Аз ти се радвам,
сняг!

АЛИЦИЯ КУБЕРСКА

КАТЕДРАЛА

Влязох
искам да опознал неназованото
да повярвам без да виждам
да върна надеждата
да почуствам любовта
мисли като уплашено ято птици
възнесоха се към тавана

на готическата катедрала
там където стройните колони
достигат златните звезди на небосклона
а светците пазят небесните тайни
във въздуха
на дългите нишки висят нотите

на хоралите
ехото си играе със звуците
слънцето оживява Цветове

по витражите
и разказва библейски истории
виждам отново
милосърдието се навежда над просяка 
любовта се пременя в бяло було 
на смъртта свирят реквием
подреждам думите в молитва 
забравям за страха и тьгата 
намирам райския кът.

ПРОСТО ДА БЪДЕМ

Познавам много кралици
– дните им са преброени,

съдбите преразказани.
Оставиха няколко дрънкулки
и следи от сълзи по страниците

на дневниците.
Те ме гледат сериозно от гравюри

и картини
– не е за тях лекомисленото щастие.
Стоят неподвижно, хванати в капана 

на тежки рокли,
– обвързани в задьлжения

и дипломация.
Те стоят една крачка зад краля, 
свързани по съдба чак до смъртта.
Винаги самотни в тълпа

от придворни, 
пристъпват предпазливо

сред паяжина от интриги.
Стани моята кралица – помоли ме. 
Вече бях, минах през ешафода.
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Oт  брой 51

И кой е виновен за всичкото 
туй; бабите, вещиците, знахарки-
те. Злото само от тях идвало, за-
щото бъркали народа с лоши 
думи, лоши очи, лоши мисли. Ко-
нуштисвали (съвокуплявали) се с 
дявола. Затуй господ праща тез 
адски мъки на нас хората! Народа 
неук, уплашен и прост и на туй 
вяра хваща, ама до време, кехая. 
Е, и друго има – завист, злоба, 
верска омраза са дяволски рабо-
ти, все дадени уж от бога. 

- Султана не е като папазите, 
той баби, акушерки на огън не 
туря.

- Да паша, ама наколадят ли 
те на каймакамина, че си разбой-
ник, че искаш царщината да сва-
ляш или ти вземат главата, или в 
Диарбекир отиваш, имота ти 
прибират, жената и децата в 
Стамбул, като добитък продават. 
Не го ли знаеш, Татар паша?

- Знам, знам, чорбаджи. Не 
само знам, вес ден го гледам.

- Само тадява в Герлово е 
друго, побратиме. Ханът, хем 
всичкото е негово, хем раята хра-
ни, хем школо отворил.

- Друго, ама пак зорна (наси-
ла). Ако я няма ордата да варди, 
ако го няма страхът, всичкото 
отива гьотeре (по дяволите).

Разминаха се с две каруци 
пълни с кожи. Турците ги 
поздравяваха, теманета от колите 
правеха.

- Ще ти кажа кехая, тука в 
Герлово, всичкото е до време, ту-
ка сме за малко, колкото е дал 
Аллах.

- Що за малко, паша. Нали 
султана ви е дал тази земя за 
вечно.

- Нищо вечно няма Радуле. 
Вечното, Крим, загубихме! Не 
опазихме! Завидя ни руснака за 
топлото море. Сто години ни 
трепа и ни го взе. Изгониха ни от 
Крим. Де с турски кораби, де на 
коне и каруци, де пеш дойдохме 
тадява (тука) стотина хиляди. 
Ама ние тука пукната пара не 
правим. На чужда земя сме 
пръснати, като диви зайци. Тези 
дето останаха в Крим, руска рая 
да бъдат, те пара правят. Пък ту-
ка вече всички го знаят, от уста 
на уста ходи. Таз земя, не е на 
султана. Било е и ще бъде 
българско, ваше. Вярата ви друга, 
хората други. На всичко колай 
стават, мило за драго дават, деца-
та да учат. И бадева работят и 
никой не се потрива. И челяд, че-
ляд се голяма, се за работа. В Ру-
сия съм учил за офицерин с 
българи. Бедни, гладни, ама учат 
и знаят. Офицери отишли да ста-
ват, пък държава нямат. За-
помнил съм един кадет: „Когато 
държавата е паднала” ми вика 
„народът трябва да се изправи!” 
Ашколсун (браво), ама какъв 
офицер ще си? „Как какъв, руски, 
пък ако е рекъл господ, после 
български.” Сега вече знам, сега 
разбирам вярата на туй овчарче 
от Стрелча.

Радул яздеше до пашата и 
всичко попиваше в него, като 
пролетен дъжд в разорано поле: 
„Едно е да чуеш, друго е да го ви-
диш, трето да го разбереш, 
четвърто и пето да го повярваш и 
да го сториш.”

- Ти чул ли си за четата на 
Хаджията Димитър, войводата 
побратиме? Той войвода, ама има 
и военен билюкбашия (на-
чалник), българин, поручик от 
руската армия. Офицерин. От 
единия до другия край на балкана 
ги води, народа да буди, ама знае 
как бой да спретне, как 
поход да прави, отбира 
му. Занаят е туй офи-
церския, мъжки. Що ба-
шибозук изтрепа. 
Русенският валия 
Митхат искаше да го 
подпра с ордата. Твой 
си е дерта (грижата), му 
викам, аз из Балкана ня-
ма да оставя костите на 
конницата си. Пращай си твоя 
аскер. Избиха я тази юнашка че-
та, почти до крак.

- Че как иначе на един четник 
петдесет аскера и толкова баши-
бозук. – не издържа Радул.

- Ама работата вече завъртя-
на, кехая, едно голямо страшно 
дело. Преражда се един народ, 
стар и силен. Клан, недоклан, 
убиван, недоубит, прекръстван и 
покръстван, вярвал, невярвал, 
повярвал в себе си, поливал с пот 
и кръв земята си, вече готов да 
мре за нея. Това сте вие българи-
те, чорбаджи Радул. Пък и турци-
те добре го знаят... „Чуждото, 
кехая, е чуждо и на байрама хора-
та си го вземат”. 

Радул се беше умълчал, слу-
шаше и все не можеше да при-
тегли думите на пашата.

- Защо ми мътиш главата, 
побратиме?

- Мойта е по-мътна от твой-
та. Знаеш ли що ми рече баба Ти-
на ония дни: „Сине, каквото видя 
туй ти казвам, пък ти не ми върз-
вай кусур (не ми се сърди). Туй 
твоето, моето, нашето Герлово, 
огън ще го гори. На пепел ще ста-
не. Турците ще бастисат и ще 
изгорят българските и татарските 
села. Много кръв ще пролеят. Ама 
за последно ще им е. Християните 
ще забегнат в Балкана. После 
заедно с казака ще подпалят земя-
та под краката на читака. Сараите 
паша, язък за тази красота и ху-
бост, и камък от тях няма да оста-
не. В Шумна от тях български 
конак  ще градят. И туй ще е ско-
ро, много скоро, сине. Как да те 
прежаля, чедо, щото си ми толко-
ва човек, толкова милозлив, 
толкова много си теглил и що 
тегло те чака. Там в Анадола, дето 
ще гниеш все за този рай ще 
мислиш. За Герлово ще ти гори 
душата, като за Крим. Ще споме-
нуваш, че съм си отишла бадева 
(на халост) за едното нищо, без 
дарбата си да дам на дъщеря, на 
внука. Ние пет века, на наща си 
земя бяхме рая, добитък за клане. 

Само край тебе се видяхме 
хора. Порадвахме се на нивя-
та,горите, бахчите. Това ни отво-
ри очите. Хвала ти сине за 
малкото, голяма радост що даде и 
на нас българите.”

Радул хвана юздата на та-
тарския кон и спря по средата на 
пътя.

- Паша, туй май са бабини 
девитини.

- Не са Радуле, не са.
- Как да я мислим тогаз? 
- Война ще има, побратиме, 

голяма война.

ЗНАХАРКА

Баба Тина залюби Зюбие, ка-
то родна щерка. Викаше й 
Зюмбюла по български. По цял 
ден я водеше из гората. Учеше я 
на всички билки. Петдесетте го-
дини не и тежаха, беше корава и 

яка като татарски вой-
нишки кон. Момичето 
припкаше подир нея, 
необуздана кобилка, 
дето още напира да су-
че.

- Плакала ли си де-
тето ми? – попита  баба 
Тина 

тази заран Зюмбю-
ла. Кехаята снощи не се 

върна. Сигурно е по работа.
-Той и тука да е, се е тая – за-

хълца Зюмбюла. Не ма рачи бабо. 
Трета година от как се зехме, пък 
аз още мома си ходя.

- Не бой се чедо. Ще те залю-
би и деца Господ ще ти даде. Я 
каква си хубава, каква си гиздава. 
Ти мене слушай и на твоя левент 
ще му грабнеш сърцето…

- Че аз какво си нямам ма ба-
бо, какво има толкоз 

Биршен, че умът му все там в 
Дервент. Знаеш ли как бълнува; 
скача от кревата един ококорен и 
чорлав и все за отрязани глави и 
разпасани чалми плещи. Тя го е 
урочасала, бабо. А този мръсник 
Турхан бей му е сгазил душата, 
дето го потурчи с хитрост и му се 
присмя: „Дюмне с дюмнето, вика, 
любов за вяра не се пазарува, пък 
ти с няколко чевермета искаш 
бей да купиш.”

- Не се коси дъще, тука няма 
никой нищо да ти стори, пък и 
кехаята е як и левент. Малко на 
кръвник мяза, ама душата му гле-
дай ти, арна (добра) и милозлива.

- Ще ти кажа и друго бабо, 
ама ти на Радул не казвай. Една 
кадъна, стара, ама стара като 
Дервент ми кажува, дето съм дъ-
щеря на Емир бей. Откраднал 
българка от Хадърча. Била така-
ва, като мен, руса и стройна със 
сини очи. Умряла когато ме роди-
ла. Отгледала ме жената на селс-
кия глашатай. Нямала деца, ама 
после ми народила трима братя. 
Когато пораснах, Емир бей ме взе 
в сараите да съм другарка и слу-
гиня на дъщеря му Биршен. Мно-
го ме мразеше майка й. Сега вече 
знам защо. Не си харесвам очите, 
бабо.

- Защо чедо, виж какви са зе-
лени, големи и хубави...

- Като на Емир бей..?
- Не се гневи дъще. Нито си 

единствената, нито ще бъдеш. 
Много деца са изкрали читаците. 
То дето зорлем (насила) са ги зе-
мали, но има и друго. Пуста 
беднотия. Десетина дечица 
гладни, харизвали са едното, то да 
не тегли поне. Ти чувай, какво ти 
казвам, Зюмбюлко. Тези работи 
са мъжки работи. Ние да си гле-
даме нашата, женската. Ако 
искаш да имаш мъж, няма да ре-
веш, нито да гълчиш (да се ка-
раш). Мъжете го мразят туй. 
Като доде мъжът ти дома, на 
вратнята да го срещнеш, винаги 
да си гиздава, винаги кротка и 
засмяна. Както ти мирише собата, 
така да ти мирише сукмана. Така 
да мирише и на мъжът ти кошу-
лята (ризата). Тя му е най-близо 

до носа. От носа, право в сърцето.
- Как от носа в сърцето, не го 

отбирам туй, мале.
- Ти само слушай и помни че-

до. В долапа с ризите на мъжа си 
ще слагаш лавандула. В постелята 
също лавандула и момина сълза. 
На хубавото всеки свиква. Ще му 
сложим на юнака ти и омайно би-
ле. Няма да му се ходи по горите. 
Няма да спи по кашлите. И зор 
работа да има, при теб ще се при-
бира, дори посред нощите. А ти 
едно да знаеш, най-важното, на 
мъж не се отказва, ако ще главата 
да те върти, ако ще снагата ти да 
гори. Мъжът си няма да връщаш!

- То много цвят бабо, много 
мириз ама трудно държи. Мириз 
ден до пладне.

- Тъй, тъй дъще, ти секи ден 
се къпи. Първо с оназ бялата ху-
ма търкай. После, кога стоплиш 
водата, слагай на бакър вода по 
ока мляко, да ти е мека и гладка 
снагата. Туряй и листенца от оня 
жълтия трендафил, дето много 
мирише по две китки на бакър 
вода, като гюл да ухаеш. Като се 
спретнеш, вадиш нова бяла риза 
от долапа и тъй пременена го ча-
каш. Грейнала, светнала, луната  
да ти завиди, като му сваляш 
чизмите.

- Се тъй го срещам ма мале, 
пък той все крив, все намусен и 
все не ще да яде.

- Като му сипваш манджата 
да е топла, пара да вдига и да му 
завърта главата. Че той все по ко-
шари и егреци ходи. Все месо яде, 
все мазна агнешка опашка, колко-
то и да отбира, все лой. Втръсна-
ло му е блажното. За постна 
манджа е жаден. Хапка да натопи, 
да не му дере гърлото, да му ухае 
на косени ливади. Така де, 
постното е по-блажно от блажно-
то, когато от женски дъх идва 
булка, постното блажно става. На 
три години откакто сте тук, той и 
четмо и писмо научи, сичкото му 
идва отръки. Пашата му даде и 
друг занаят, орда да води пък и 
Дунавски вестник вече чете. Ама 
на любов няма кой да го научи. 
Хем жена има, хем няма, хем и 
друга не ще. Таз магия, само ти 
можеш да развалиш, булка! 
Сичката си женска сила дигни! 
Тези очи, големите, зелените да го 
пият, да го упиват. Тези точици, 
златните вътре искри да хвърлят. 
Цялата ти чиста душа, цялата ти 
голяма любов, на мегдана да е, да 
се гледа. Такваз жена, кьорав да е 
мъжът й, пак ще я види!

КАНДИЛОТО
НА БОГОРОДИЦА

Тази сутрин кехаята пристиг-
на късно в конака. Пашата вече 
си сърбаше кафето.

- Сядай Радуле, че човек сам 
пие ли кафе, секлет (главоболие) 
го хваща.

- Прощавай паша, попара 
ядох да не счупя хатъра на булка-
та.

- Честит човек си ти побра-
тиме, яко сърце носиш. 

Живо го откачи от ченгелите 
на карасевдата. Прогледна, видя 
каква булка водиш, видя и я за-
люби. Пуста съдба, на тоз хаир, на 
тази радост, карахабер (черна 
вест) ти праща. Онзи пишман бей 

от Дервент и неговите черкези са 
та надушили. Вчера в Могилец 
ходжата, гости имал. По тъмно 
влезли и по тъмно излезли. Хо-
джата се прави на ни лук ял ни 
лук мирисал. Матрапази били, 
пари му донесли, добитък им бил 
продал преди месец. Моя онба-
шия Чингиз, разбрал, че ши-
калкави, ама го зарязал и хукнал 
по петите на черкезите да не ги 
отърве. Тези двамата катили 
(убийци) с много злато са залъга-
ни, тъй главите си да сложат. Ама 
и нашият ходжа алчен, че алчен. 
Скоро всичко ще разберем. Пък 
ти ефенди хващай пътя за Герло-
во. От портите навън не 
прекрачвай!

- По хубаво направо на 
Влашко да ида. Да не пламне и 
твоята черга покрай мене, побра-
тиме.

- От тука по сигурно място 
няма. Тука е Крим и нашят хан е 
Аллах. Той вече си каза думата, а 
туй е закон и за тебе.

- Ще изпратят аскер от 
Русчук, паша.

- За да влезе аскер в Герлово, 
трябва поне паша да ги води, та 
да ги приеме хана. Ако прати 
заптии, трябва най-малко да ги 
води валията на Шумна. Ама пак 
каквото каже ханът, туй ще стане. 
Може и гладни да ги изпроводи. 
Заповядах на онбашията през 
Герлово, султански човек, кайма-
канин, валия или заптие без наш 
конник подире му да не ходи. Туй 
имане дето го завъдихме тука за-
вист и злоба събира. Затуй тъй го 
пазим. А който посегне 

на хора, било то на добитък, 
увисва на въжето с мокри гащи.

Пашата се загледа в пре-
пълнения със стока кър и Радул 
стана:

- Аз да тръгвам паша.
- Вземи двама от хората ми 

да те вардят!
Радул излезе, метна се на ко-

ня си и препусна към 
Герлово. Пашата го видя, че 

си е тръгнал сам и поклати глава: 
„Вълк си ти кехая. Вълк еди-

нак. Как да те науча чета да во-
диш?“

Юнският вятър хортуваше с 
новата гора. Ливадите жълтееха 
от глухарчета, кантарион и лай-
кучка. Синият синчец, мащерката 
и лавандулата се сливаха с небе-
то. Дивия божур окървави поля-
ните но кръвта, бързо изсъхна и 
се разми в безкрайното зелено 
море. Едвам се усещаше мириса 
на отминаващата момина сълза. 
Радул видя в страни от пътя под 
едно дърво все още свежи моми-
ни сълзи.  „Последните” – по-
мисли си той и скочи от коня. 
Посегна към единствената свежа 
китка и я откъсна. Изтръгнатото 
от корен цвете сякаш гръмна в 
лицето му. Куршумът го перна по 
ръката, но той не изпусна китка-
та. Хвърли се на земята и се 
изтърколи зад дървото. Тресна 
втори гърмеж. Конят подскочи и 
уплашен побягна. 

Пищовът му се беше забил в 
ребрата. Изтегли го с лявата ръка, 
дясната ранената не изпускаше 
цветето. Запъна ударника, но 
пред очите му причерня. Някаква 
бяла парцалива мъгла замаза 
погледа му и сгъсти тишината. 

Следва

ИЗ КНИГАТА ПОД ПЕЧАТ „ГРАДИНИТЕ НА РАЯ“ ОТ РАДИ РАДЕВ
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*
След единичните обучения 

и клетвата на летище Враждебна 
край София започнаха занятия-
та по специална подготовка. Бе-
ше ни направена много сгъстена 
програма.Трябвало ударно, в 
съкратен срок да ни подготвят 
за синоптици. Нуждите на авиа-
цията били много големи. По 
всички летища липсвали метео-
ролози. Една част от курсантите, 
които бяхме изпратени от ае-
роклубовете, където по места ни 
готвеха за безмоторници и пара-
шутисти, останахме много разо-
чаровани. Нали от аероклуба 
във Варна ни изпратиха за 
летци. Нали медицинските 
прегледи също бяха за летци. Да, 
решихме и ето ни: аз, Мария, 
Радка, Събка и Паша – отидохме 
като делегация нагоре да искаме 
да ставаме летци. И там казахме, 
че сме дошли да се учим за пи-
лоти, че това е била нашата 
мечта, че сме издържали меди-
цинския преглед за летци и че 
ще е по-добре да се откажем. Но 
ни убедиха, че в този момент 
авиацията има голяма, 
неотложна нужда от метеороло-
зи и че ще й бъдем много по-по-
лезни и нужни точно като 
такива. 

Отстъпихме, обещахме, че 
ще се постараем да овладеем ме-
теорологията, да станем отлични 
синоптици.

Прибирайки се в поделе-
нието аз дълго не можах да 
заспя: да стана синоптичка озна-
чаваше да кажа „сбогом!” на 
съкровената си мечта да летя, 
сбогом на родните, сини просто-
ри. И да остана на земята, от тук 
да им се радвам, оттук да ги изу-
чавам, да разнищвам тайните 
им, да бдя и да подсигурявам бе-
заварийните полети на летци-
те…

*
Нека съвсем накратко да 

проследя създаването на Хидро-
метеорологичната служба в 
България. Първите инстру-
ментални метеорологични 
наблюдения са организирани 
още преди освобождението на 
България от османско робство. 
В Австрийското консулство в гр. 
Русе по поръчение на тога-
вашния австрийски консул е 
монтирана метеорологична 
станция. Наблюденията за-
почват през 1860 г., но са много 
нередовни.

Началото на българската 
мрежа от метеорологични 
станции се поставя през 1887 г. 
от проф. М. Бъчваров, който 
устройва в двора на гимназията 
в София (сега Биологически фа-
култет на СУ „Св. Климент 
Охридски”) една малка метеоро-
логична станция, която служи 
като център, когато малко по-
късно изникват нови станции в 
цялата страна. С малки промени 
и допълнения тази станция ра-
боти и досега.

През 1894 г. се създава ди-
рекция на метеорологичната 
служба. Нейният пръв директор 
и организатор е Спас Вацов.

В периода 1932-1940 г. мре-
жата значително се разширява и 
към 1950 г., когато всички 
отделни служби се обединяват в 

ЗОРКА ВЪЛЧЕВА

ВРЕМЕТО И ВРЕМЕТО НА МОЯ ЖИВОТ
(Из подготвения за печат автобиографичен роман) 

обща хидрометеорологична 
служба, обединява 250 станции 
и около 600 дъждомерни поста.

През 1954 г. се създава 
Научно-изследователски инсти-
тут по хидрология и метеороло-
гия. Няколко години по-късно 
той се преименува в Главно 
управление по хидрология и ме-
теорология към БАН (ГУХМ), а 
през 1991 г. е вече Национален 
институт по хидрология и ме-
теорология.

*
Ето и някои от специалните 

дисциплини, които трябваше да 
изучим и по които да държим 
изпити: Обща метеорология, 
Синоптична метеорология, 
Адвективно динамичен анализ, 
География, Климатология, Ме-
теорологичен код, Аерология, 
Нанасяне на синоптични карта, 
Разработка на синоптични 
карти, Висша математика, Дифе-
ренциално и интегрално смята-
не…

Материалът беше изключи-
телно труден и обемист, а препо-
давателите бяха решили не само 
да преподават, но и да проверя-
ват как е усвоен този материал и 
почти всеки ден ни изпитваха. 

Да, ние все повече навли-
захме в същността на материала. 
От ден на ден занятията ставаха 
все по-интересни. Та какво 
знаехме ние за синоптичната ме-
теорология, за циклоните и 
антициклоните, за тяхното за-
раждане, как се движат 
въздушните маси при тях, какво 
е времето… Защо в северното 
полукълбо са в една посока, а в 
южното – в друга. Какво 
представляват топлият и студе-
ният фронт, оклюзията… Посте-
пенно и ние започнахме да 
проглеждаме. Застанеш пред си-
ноптичната карта, а тя ти гово-
ри. Какво е времето в Париж ли? 
Готово, ето ви температурата на 
въздуха, атмосферното наляга-
не, влагата, вида на облаците, 
видимостта, посоката и ско-
ростта на вятъра. А може би ви 
интересува времето в Атина, 
Москва, София – където поже-
лаете…

А запознаването с облаци-
те… Колко много се изнена-
дахме, когато разбрахме, че те са 
41 вида. Никога преди това не се 
бях заглеждала в тях. Да, те 
наистина бяха много 
разнообразни – бели, розови, 
сиви, черни. Едни предсказваха 
хубаво време – като малките бе-
ли пухкави облачета „кумулус 
хумилис”, други – плътни, спо-
койни, трети – динамични, 
мощни, черни, завършващи в 
горната си част с формата на на-
ковалня – така наречените „ку-
муло нумбис” – най-опасните, 
носещи непредвидими изненада, 
като внезапно засилване на вя-
търа, наречен шквал, придружен 
с гръмотевици и светкавици, си-
лен дъжд, а понякога придружен 
и с градушка. Всеки облак ни по-
казваше състоянието на 
атмосферата, дали е спокойна 

или неспокойна.
*

В началото на моята работа 
като синоптик се случи едно 
явление, което в нашия черно-
морски район се повтаря твърде 
рядко. Та аз имах щастието в 
моя 39-годишен трудов стаж да 
го наблюдавам. Става въпрос за 
зимата на 1954г., която беше 
изключително студена и през 
която замръзна Варненският за-
лив.

Синоптичната 
обстановка беше 
следната. През по-го-
лямата част на м. 
февруари страната се 
намираше в южната 
периферия на обши-
рен, слабо подвижен 
антициклон, форми-
ран в студена 
въздушна маса от 
арктичен произход. На юг от 
Балканския полуостров минава-
ха циклони с преобладаваща по-
сока от запад на изток, 
североизток. Това общо разпо-
ложение на центровете обусла-
вяше при земята нахлуване на 
студен въздух главно от севе-
роизток, а във височина откъм 
югозапад-юг на сравнително по-
топъл въздух. Над страната вре-
мето беше твърде студено и 
облачно, с почти повсеместни и 
чести валежи от сняг. Силата на 
вятъра достигаше до 100 км/час, 
а минималните температури в 
Северна България достигнаха на 
5 февруари 1954 г. до минус 20 – 
минус 25 градуса. Във Варна до 
минус 14,4 градуса. Почти през 
целия месец на последователни 
вълни със силни ветрове и 
снежни виелици нахлуваше сту-
ден въздух. Успоредно с пониже-
нието на температурите на 
въздуха се понижаваше и темпе-
ратура на морската вода. Отна-
чало тя спадна до 0 градуса, след 
това (минус 2, минус 3 десети от 
градуса), за да стигне до точката 
на замръзване до минус 7, минус 
8 десети от градуса. Край брего-
вата ивица при затишие на вятъ-
ра и вълнението се образува 
тънка ледена корица, която при 
леко засилване на вятъра се пре-
върна в ледена каша. На 17 
февруари силата на вятъра отно-
во достигна до 100 км/час. 
Покрай нашето крайбрежие 
вследствие на разчупване на ле-
дове от р. Дунав и северната част 
на Черно море започнаха да 
прииждат големи ледени блоко-
ве, конто се спояваха с ледената 
каша и на три пъти районът от 
Евксиноград до нос Галата се за-
ледяваше. През март ледът във 
Варненския залив беше толкова 
плътен, че човек можеше да се 
движи по него на 50 -100 метра 
навътре в морето.

До нас са достигнали много 
документи, от които можем да 
проследим изключително студе-
ните зими, предизвикали 
замръзването на Черно море.

Първите сведения са от 
поета Овидий от I век от новата 
ера. Овидий пише: „Три пъти 

студът спря Истьр (Дунав) и три 
пъти се втвърди морската 
вълна”. През зимата на 400-401 г. 
за 20 дни проливите Босфора и 
Дарданелите и

голяма част от Черно море 
са били замръзнали. Следват зи-
мите на 472-473 г., 557-558 г. 
През 762 г. замръзват всички 
брегове на Черно море, включи-
телно и малоазиатският бряг. От 
2 хиляди години насам е имало 

над 20 жестоки зи-
ми. Такава е била 
и зимата на 1928-
1929 г., обхванала 
цяла Европа. 
Замръзва р. Дунав. 
Жителите на Русе 
ходили пеша или с 
шейни до Гюргево. 
В началото на 
февруари 1929 г. 
започва чувстви-

телно спадане на температурите 
по Черноморието. На летище 
"Чайка" край Варна е измерена 
температура минус 26,1 градуса, 
във Варна -24,3 като тези стой-
ности и досега са абсолютен ми-
нимум за 100 години 
метеорологични наблюдения 
във Варна.

*
При една такава щормова 

обстановка от североизток – вя-
тър 7-9 бала, вълнение на море-
то 6-7 бала и силен снеговалеж, 
през януари 1963 г. се разби и 
потъна товарен кораб „Галата” 
на БМФ до бреговете на Балчик 
и целият екипаж загина. Това 
беше през мое дежурство. 
Обстановката ми беше напълно 
ясна и аз своевременно подадох 
щормово предупреждение, но 
командирът на кораба, дали от 
самоувереност или от желание 
да преизпълни плана за превоз 
на жито на своя глава пре-
небрегна щормовото 
предупреж дение и краят се 
оказа фатален. Този случай 
много ме разстрои. Загинаха 
млади хора. Анализирайки по-
подробно създалата се 
обстановка, направихме извода, 
че не само щормовият вятър и 
голямото вълнение са били 
причина за потъването на 
кораба, а и доста ниските 
температури на въздуха (минус 
13 минус – минус 15 градуса) и 
на водата около 1 градус, които 
са довели до обледяването на 
кораба, натежаването му на една 
страна и по този начин са 
улеснили потъването на 
плавателния съд.

*
По-късно, през 1966 г. на 29 

януари, при щормова 
обстановка и условия за 
обледяване падна във 
Варненското езеро един от 
вертолетите на вертолетната 
ескадрила на летище Чайка и 
целият екипаж от трима души 
загина. Това беше втори случай 
при мое дежурство, в който 
неспазването на забраната за 
щормова опасност доведе до 
трагичния край за хора и 
материална част.

Ескадрилата изпълняваше 
съвместни задачи с корабите и 
бяха пребазирани на летище 
Балчик за 2-3 дни. Задачите бяха 
изпълнени отлично и всички 
бързаха да се приберат по места. 
Но метеорологичната 
обстановка се влоши и аз 
вдигнах щормово 
предупреждение. От Балчик ми 
се обади лично по телефона 
подп. Алексиев. Обясних му, че 
вятърът е много силен, 
поривист, между 20-25 м/сек, (за 
тези вертолети максималната 
скорост на вятъра е до 18 м/
сек.), освен това и 
температурите са много ниски – 
и има условия за обледяване. 
Настояваше да сваля временно 
предупреждението, за да се 
приберат във Варна. Казах му, че 
е рисковано и че не мога да 
сваля предупреждението. Не 
зная какво са се разбрали с 
оперативния дежурен, но 
вертолетите един по един 
започнаха да се прибират. Двата 
кацнаха успешно, но на третия, 
доколкото ми е известно, се е 
откъснало опашното витло (по 
вероятност от силния вятър и 
ниските температури) и 
оставайки неуправляем, 
вертолетът пада като тежък 
камък в езерото. Тия вертолети 
нямаха противообледенителна 
система.

Трябва да отбележа, че като 
дежурни синоптици ние имахме 
задължението да подсигуряваме 
и летателната дейност на 
вертолетната ескадрила, 
базирана на летище Чайка край 
Варна (тя бе сформирана през 
1960-1961 г.) 

*
С разрастването на ВМФ 24-

часовите прогнози, които 
издавахме, вече бяха 
недостагьчни. Бяха необходими 
прогнози за по-дълъг период. С 
изстрелването на 
метеорологичните спътници, 
които ежедневно излъчваха 
данни за високата атмосфера, 
разположението на циклоните и 
антициклоните във височина, 
работата на синоптичните 
служби значително се облекчи и 
подобри, а с това и 
сбъдваемостта на прогнозите. 
Бяха вече разработени и 
внедрени методите за 
средносрочното прогнозиране и 
се издаваха прогнози за 5-6 дни 
напред. За целта аз бях 
командирована за 20 дни в 
София в ГАМС на ВВС, за да се 
запозная с методиката на 
средносрочното прогнозиране. 
По тоя въпрос там работеха 
моят съкурсант Георги 
Фучеджиев и Минчо Празников. 
Те с голяма готовност и желание 
ме запознаха с методиката и ми 
дадоха необходимите материали 
и литература, за което съм им 
много благодарна. Връщайки се 
във Варна, аз запознах колегите 
синоптици и внедрих и при нас 
средносрочното прогнозиране. 
Започнахме всеки петък да 
издаваме средносрочни 
прогнози за 6 дни напред, което 
много подпомагаше 
планирането и подготовката на 
дейността за следващата 
седмица.
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От стр. 6

РОЗАЛИЯ
АЛЕКСАНДРОВА

СРОДНИ ДУШИ

По-трудно се разбулва
от плътта

Душата на човека.
Върви през сенчести лета.

И през пътеки.
Достига прясната зора.

Щом истина развиделява.
И пламъкa на  Любовта

с венец дарява.
Но да я стигнеш – векове

ти трябва да я молиш.
И двете светлини

в едно кълбо
да се разтворят.

КЪДЕ СИ!

Някъде малка прашинка.
Ек от сърцето на лебед.

Танцът е вихър във вихъра.
Сцената – езерно време.

Някъде песен нестихнала.
Нова земя и предели.

Който обича те истински, 

ще те намери, намери.

Поетът
няма как

да си отиде.
Той винаги

е горе.
В небесата.

И там е,
слънце

щом се скрие.
На гости.

При Луната.

От стр. 6

РУМЯНА НИКОЛОВА

* * *
Стрела съм. И стрелям без жал.
Прицелвам се в стари винарни
със гроздов нектар отлежал.

А той като ужас гори – 
нали подлудява пожари
и пръска фугасни искри.

До съчка и въглен изтлей.
Със тебе пак теб ще рисувам
и пак ще ми бъдеш трофей.

Понеже до смърт изумен
ескизът ми пак ще възкръсне
в Жар-Птицата, чакаща мен.

* * *
Сърце – пристанище на ветрове.
Току те сгорещи южнякът влюбен, 
току те зимен суховей смрази,
ранено, ти едва-едва мъждукаш – 
затихваща сълза на метеор.

Но ето, светлинката прозвъня
във сбъдващи се изгревни съзвучия,
и сънища на късче Абсолют.
А ветровете?
Ветровете са будители.

* * *
Фриволно флиртува 
небесна дъга.
Безумни за сливане – 
взривихме искра.
Сияйни два бряга
бленуват река
и пръските търсят
небесния грях.

Как шеметно втурвам се, 
жадна за тях,
и трепет разливам.
Транс.

Веднага ще 
уточня, че загла-
вието е от новата 
книга „Насре-
щен бяг“ – рефлексии, на Мартен 
Калеев - изд. „Орфеева лира“, С., 
2017 г. Която, чрез есеистичния 
си формат, е дълбок авторов са-
моанализ в плоскостта на време-
то. Оформящо профила на 
мислещата личност сред рояк чо-
веци, бленуващи незнайно какво. 
Всъщност, стегнати в обществе-
ните рамки на днешна България. 
Задъхано устремена към бъдеще-
то в бяг на място, циментирано 
от нашенската демокрация: 
щедра на думи и куха в истинска-
та си реалност. Творецът прозира 
истината и с ирония сочи на зря-
щите слепци „актуалните“ 
улични закони – кодекс за оцеля-
ване чрез обезличаването. „Ти си 
в графата на безперспективните. 
Един подкуп не можеш да си 
позволиш. Личното ти мнение е 
тишина в тишината, прах върху 
праха. В краен случай изяждай 
дори приятелите. Портмонето 
над всичко! Правата са си ваши! 
Вземете си ги… ако ви стиска. 
България търси глупаци като две 
капки вода!“ и т.н. Тези формули 
прокарват вододел между прими-
рената социална апатия и борбе-
ната непримиримост на люде, 
прилични на цветни стръкове 
сред изтляло стърнище. Между 
нихилизма и искрящата мисъл, с 

която сме дарени, за да вярваме в 
напредъка върху градежа на 
днешния ден. Или в димящите му 
руини след десетилетия на дема-
гогия и стъпкани нравствени 
ценности. И тук, сред острата 
гражданска полемичност на 

рефлексиите, Мартен се пита за-
що съществуваме: „Кой съм аз? 
Или какво съм? А ти?“ Може би 
отговорът се крие в духовността. 
Представляваща за едни храм, в 
който тържествуват добротата, 
взаимното доверие, човечността, 
искреността. За други – 
непристъпна крепост, разбиваща 
вълните на пошлостта, съмни-

телния талант и дрезгавите 
химни срещу шепа сребърници. 
Тук е мястото и на литературата, 
която „със своите велики 
образци може да регулира, да на-
сърчи, да обясни и вдъхнови не 
само един човек, а цели народи. 
Като им създаде самочувствие и 
нагласи за търсене на възвише-
ното, което обикновено е под 
непрекъсната заплаха, но в края 
на краищата побеждава, 
тържествува.“

Книгата на Мартен Калеев 
гори в послания-истини, плод на 
лични наблюдения и философски 
осмислен житейски опит. Тя е да-
леч от констативност и назида-
телни поучения. Дълбоката й 
стойност се крие в осъзнатия 
стремеж на писателя да буди хо-
рата за основната им мисия – да 
съграждат обществото напред и 
нагоре. С корени в паметта на ве-
ковете, но с мечти - без граници 
и окови. Не е ли това и повик към 
колебливи творчески дарования? 
На национално пробуждане след 
тежка, демократична уж кома? И 
отсяване на плодното зърно от 
жилави бурени, надничащи от 
всеки ъгъл на схлупената 
държавна колиба? Несъмнено… 
Затова в насрещния си бяг към 
съвестта сборникът на Калеев ще 
получи някъде и неразбиране, 

отрицание, 
отпор, 
„принципни“ 
възражения. Да, 

съдържанието му не е за всеки 
читател, нито за тесен кръг бо-
гоизбрани интелектуалци. Но ще 
бъде приет като откритие от оне-
зи, които искат да надникнат зад 
официалната завеса от полуисти-
ни, подритвани въпроси и мъгля-
ви обещания как нещо хубаво 
все пак ще се случи. И сред 
откровението по страниците да 
намерят себе си. Да се преродят 
за нов тип мислене – разкре-
постено, извисено, достойно. Как 
да стане в реалността, на чийто 
подиум мерят сили малката 
хлебна правда на индивида и „го-
лямата“ правда на овластената 
държавност? Къде са допирните 
им точки, освен във видимия 
антагонизъм? А къде – поуките 
от времето, съзидано от история, 
днешен ден и предполагаемо бъ-
деще? Трябва ли в техните ка-
таклизми силата на писаното 
слово да прогнозира и предсказва 
събитията, или удобно да върви 
след глъхнещия им тътен? Много 
са въпросите, очертани в по-
редната творба на Мартен, 
съвсем убедителни в полемиката 
на подсказаните отговори – 
съжденията му. Мисля, че 
отдавна е време е за повече таки-
ва книги, като „Насрещен бяг“. 
Нека я разгърнем с доверие…

ГЕОРГИ Н. НИКОЛОВ

„СПАСЯВАЙКИ БЛИЖНИЯ, ВЪЗДИГАМЕ СЕБЕ СИ…“

вет „решава да се направи ре-
зервоар (шадраван) зад бюфета 
(на мястото на сегашното „Морс-
ко казино”), а на 25 септември, 
разглеждайки състоянието на гра-
дината, се взема решение „Да се 
разработи още неразработената 
част от градината оттатък дерето, 
като се продължи до гробищата.”  
В заседание от 24.1.1898 г. е възло-
жено на Антон Новак да изработи 
план за засаждане на „чуждо-
земни дръвчета”, доставени от Ца-
риград, ведно с „чимово семе”. 

В друго заседание от 
16.1.1899 г. Новак е натоварен да 
направи ситуационен план, по 
който да се разработи необрабо-
тената още част от градината.  

Скоро Морската градина си 
спечелила славата на най-краси-
вия парк на Балканите. Ето защо 
на 25. I. 1899 г. след изтичане три-
годишния срок на договора на 
Новак, общинският съвет решил 
„да се поднови договора още за 
три години поради голямата дея-
телност, която е развил А. Новак 
за благосъстоянието на гр. 
Варна.”     

Постороена му е и къща, 
която може да се види и днес 
точно до днешната сграда на Ра-
дио Варна.

Днес със своите 850  дека-
ра  Морската градина – този кра-
сив крайморски парк, е 
всепризнат национален паметник 
на  градинското и парково 
изкуство, съперничащо си с исто-
рическите европейски дворцови и 
кралски паркове от края на 19 век.

Морската градина е любимо 
място за разходки на варненци и 
гостите на града, наслаждаващи и 
впечатляващи се на многоброй-
ните видове растителност, внесе-
на от Антон Новак и от 
Средиземноморието.

РУМЕН ЧАРДАКЛИЕВ

МОРСКАТА 
ГРАДИНА

НА ВАРНА – 
ПЕРЛАТА НА 
ЧЕРНОМО-

РИЕТО
От стр. 2

Изглеждаше много 
млада, израсна привлека-
телна и сладкодумна. Още 
в ученичеството й се 
разбра, че може да убежда-
ва и да увлича, да впечатля-
ва околните. Омагьосваше дори 
учителите си – толкова омайни 
бяха отговорите й, въпреки, че не 
казваха нищо. Усмивката й се за-
седяваше на лицето във всеки 
разговор и за околните 
това беше израз на 
искреност и чистота, 
на необходимост да ка-
же истина. Такава бе-
ше и у дома си – не 
спореше с близките, 
даваше си вид, че 
приема техните мне-
ния и решения, но ви-
наги намираше пътя 
към осъществяване на 
своите желания и 
постигаше всичко стъпка по 
стъпка, „лепеше“ стомната късче 
по късче.

Но животът не се шегува до-
ри с най-колоритните си създа-
ния... Скоро тя остана съвсем 
сама, придоби болест, съпътства-
на с физическо страдание, от кое-
то не се умира, но изисква 
постоянство в скъпото лечение. А 
при добра воля трудностите мо-
жеха да се преодолеят... Со-
циалната политика на държавата 
се обвързваше с трудовата дей-
ност на нейните граждани и за 
нея това не беше решение, не 
възприемаше такъв вариант – 
блазнеха я по-леките стъпки, 
обичаше и да пътува. Приемаше, 
че животът е един и трябва да се 
изживее чувствено и с цената на 
всичко, добре. Това убеждение я 
насочи към различни 
възможности за високи доходи. 
Реши да се опре до потребностите 

на хората и да стигне така до 
техните слабости. Бяха години на 
усилено жилищно строителство, 
особено чрез образуване на жи-
лищни кооперации. Събираха се 
групи от желаещи, търсеха 

подходящи парцели, 
които се отчуждаваха, 
в тях се включваха и 
бившите собственици. 
Гладът за жилища бе-
ше неистов и борбата 
за места в коопера-
циите – изключително 
остра. Тя обяви, че 
заедно с неин чичо 
притежава имот над 
аптека „Станчев“ в са-
мия център на Варна, 

който ще се надстроява. И за-
почна да набира кандидати за 
участие в строежа, получаваше от 
тях пари… Никой не проверява-
ше дали и какво се предвижда за 
такова строителство. Всеки 
мълчеше и гледаше тихомълком 
да се включи в кооперацията, за 
да не бъде застигнат и изместен 
от друг. Окрилена от този успех, 
тя съобщи, че й е разрешено и по-
високо строителство. Това 
привлече още хора, парите пред 
нея се множаха. За да успокои 
очакванията, тя често говореше 
за своя вуйчо – военен аташе в 
далечна държава, който се 
очакваше да дойде скоро по по-
вод на строежа. Даже веднъж 
успешно опита и този трик: на 
едно събиране на кооператорите 
тя взе телефонната слушалка, го-
вори с вуйчо си, пристигнал вече 
в София и го помоли час по-ско-
ро да се отзове при нея. 

Всъщност, всичко беше 
фалш – нямаше нито вуйчо, 
нито разговори с него, нито 
място за строеж. Това се 
разбра от измамените 
граждани, проведе се 

разследване, наказателен процес 
и тя отиде в затвора. Парите не 
се възстановиха – бяха използ-
вани за лекарства и екскурзии.

     След изтърпяване на на-
казанието, тя не си взе поука и 
отново се увлече в същата игра – 
този път с мним имот в квартал 
„Христо Ботев“ и историята се 
повтори с още по-голям от пре-
дишния, успех. Отново съд, при-
съда, затвор – отново ощетени 
хора. След това, следите й през 
годините се изгубиха, а и зако-
нодателството се промени. Поне 
нямаше сигнали за трети неин 
опит, макар, че подобни на ней-
ното проявление, определено ка-
то „измама“,  битуват в други 
варианти до ден днешен...

МАСИС ХАДЖОЛЯН

МАНИПУЛАНТКАТА
(по действителен случай)
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Каталожен № 115

НОВИ СТИХОВЕ, ГАЛЕРИЯ

риш? – доближи я брат й Амал.
Тя му кимна с глава и се обърна към 

Гомидас.
- Гомидас, какво казах преди малко. 

Аз чух тези думи тук и не ги разбирам.
Всички запрегръщаха малката Азиза. 

Тогава гласът на Гомидас надви гласовете 
им.

- Нашата планета. Нашата планета. 
Това е на стар египетски език и него Азиза 
продума за първи път.

Зара намигна заговорнически на Го-
мидас и каза:

- И без да превеждаш, знам, че Азиза 
каза великите думи НАШАТА ПЛАНЕТА!

Художник Антон Кръстев на 14 г.
от школата на Радко Мурзов

ТАКУХИ МИНАСЯН

ЕГИПЕТ
От стр. 3

ИМАМ ТЕ
(28.08.2016 г.) – 8,00 ч.
Имам те в сърцето свое!
Имаш ме и ти!
Мигът е толкова вълшебен!
Мигът е толкова велик!
Той събира хиляди надежди
на споделената любов!
Той събира хиляди копнежи,
той събира ни – с Любов!
Щастлив съм, че те имам, мила!
С мислите сме с теб едно!
Щастлив съм, че те имам!
Щастлив съм от Любов!
Живей сега живота твой последен
на красивата земя!
Живей го с жажда и надежда,
живей го с обичта СЕГА!
Когато дойде мигът ти последен
заедно ще сме отново с теб!
В красива звездна сфера

ПЪРВА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА ЕНЕРГИЙНИ РУСИНКИ И ПРЕМИЕРА 
НА ПЪРВА СТИХОТВОРНА КНИГА НА САШКА РУПЧИНА (юли 2017, Банско)

Аз съм един съвсем обикно-
вен човек, който има щастието да 
се докосне до чудесата в Живота. 
Родена съм и живея в Банско. От 
почти пет години рисувам 
енергийни картини, които имат за 
цел издигане на съзнанието на 
всички нас - хората на земята. 
Част от тях са с глобална енерге-
тика и помагат за духовното 
извисяване на личността. По-голямата част 
от картините ми са успокояващи и са специ-
фични за всеки – за да направя такава 
картина ми трябват трите имена, рождена 
дата, година на раждане.  

Проводник съм на Висшата космическа 
енергия. Във всяка една картина се вплита 
точен пакет от данни за човека и тази 
енергия във времето го променя на ниво 
клетка, като изчиства всички негативни 
наслагвания в него и му дава основа за ду-
ховно израстване в живота…

Преди година започнах да пиша стихо-

ве, които идваха до мен по теле-
патичен път. А днес вече те са в 
стихосбирка, която нарекох 
„Космическа любов -  звездна 
среща на земята”. Тя е едно нежно 
послание към всички хора на зе-
мята, едно нежно докосване до 
висшите сфери на духа и душата 
на човека, едно напомняне към 
всички нас, към нашата нежна 

душа да бъде Любов и Светлина.
Всеки един от нас има своята половина 

във Вселената, но няма връзка с нея, защото 
тук вече се намесват много фактори, които 
поставят бариерата на осъществяването на 
тази свещена връзка. А тогава, когато наме-
рим Себе си, можем да осъществим тази 
връзка, която вече е цялост, интелект, мисъл 
и чувства в едно. Тази връзка е Висша инте-
лигентност и не е подвластна на законите на 
земята. Тя е нежна, невидима нишка, която 
ни придърпва един към друг и ни прави 
взаимно свързани и цялостни. 

ще бъдем двамата, Любов.

ГОВОРИ МИ
(19.10.2016 ч.) – 8,15 ч.
Говори ми с мисъл, Любима!
Говори ми в звездния час.
Аз чакам твоята мисъл красива
да долети до мен завчас.
Аз чакам да чуя гласа ти
и да видя твоята сълза,
да полетя в простора с радост
от мисълта за теб сега...
Говори ми в мисълта, Любима!
Говори ми! Не ме забравяй,
че аз за тази мисъл копнея
и в небесни простори се рея
и чакам, чакам този миг
да кажа всичко това като стих.
Не ме забравяй, Любима!
Не ме забравяй ти!
Обичам те, любима моя!

Благодаря на Тео (висше 
космическо същество), кое-
то изля душата си в стих и 
чрез телепатията ми про-
диктува тези прекрасни 
стихове, които днес ви по-
даряваме с Любов!

Сашка Рупчина




