
На 12-ти   декември в Артса-
лона на Радио Варна литера-
турният критик Никола Иванов 
представи три свои книги – „Ли-
тературнокритически статии и 
студии към „Бална-
та зала – 2”, книга 
за Димчо Дебеля-
нов и книга за 
Йордан Йовков. 
Книгите за 
българските класи-
ци Д. Дебелянов и 
Й. Йовков излизат 
в библиотека „Му-
зеи на български 
писатели” на изд. 
Славена, Варна, с 
тенденция до края 
на м. януари 2018 г. 
да се отпечата в та-
зи поредица и кни-
га за П. К. Яворов. Библиотеката 
се издава под редакцията на 
проф. д-р Радослав Радев, Никола 
Иванов, Наско Якимов. Освен 
обширната литературоведска 
студия за всеки един от вечните 
български автори, в която Нико-
ла Иванов включва не един или 
два неизвестни факта и случки от 
живота им, както и техни мнения 
относно литературния процес у 
нас, всички изучаващи българс-
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На 7 декември 2017 г. в зала 
„Варна” на Община Варна се 
проведе пресконференция за 
представяне на проект BG05M 
2OP001-3.002-0209-C01 „Общу-
ване без граници”, който ще се 
реализира в партньорство между 
СНЦ „Сдружение за защита на 
птиците – Виа Понтика”, Общи-
на Варна, ОУ „Константин Ара-
баджиев и НУ „Васил Левски”. 
Проектът е с одобрен за фи-
нансиране бюджет в размер на 
515 640, 00 лв. и се осъществява с 
финансовата подкрепа на ОП 
„Наука и образование за интели-
гентен растеж” 2014-2020 г., съ-
финансирана от Европейския 
съюз чрез Европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове по процедура за пре-
доставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ „Образователна 
интеграция на учениците от 
етническите малцинства и/или 
търсещи или получили между-
народна закрила”. 

Главна цел на проекта е пре-
венция на отпадане от образова-
ние и създаване на условия за 
социална реализация и интегра-
ция на ученици от етническите 
малцинства, в т.ч. от ромски 
произход чрез подобряване на 
условията за равен достъп до 
образование и обучение. 

Дейностите са така подбрани, 
че да осигурят подходящи усло-
вия за развитие на потенциала 
на всеки ученик чрез разширя-
ване на извънкласните и извъну-
чилищните занимания и 
осигуряване възможности за 
пълноценна социална интегра-
ция на децата от различни етно-
си. Активностите по проекта са в 
различни области на социалната 
сфера, науката, спорта и 
изкуствата - биологично образо-
вание, театрално изкуство /
куклен театър и драматургия/, 
допълнителни обучения по 
български език, спорт, компю-
търно обучение, обучения по бе-
зопасно поведение на пътя, 
обучение на учениците в учи-
лищна медиация, психологи-
чески тренинги и др. 

Общата и специфични цели, 
както и планираните дейности 
на проектното предложение 
максимално кореспондират с це-
лите на Програмата на Община 
Варна за интеграцията на деца и 
ученици от различни етнически 
малцинства и в неравностойно 
социално положение и са насо-
чени към постигане на реални и 
трайни резултати в образова-
телната интеграция на ученици-
те от малцинствени етнически 
групи.

КОНКУРС „ФЛОРЕНЦИЯ ЗА КУЛТУРАТА
НА МИРА” (Firence pet le Culture di Pace)

ФЛОРЕНЦИЯ, ЛЮЛКАТА
НА ИЗКУСТВАТА

В „Зала 500” на Медичите в 
Палацо Векио на писателката от 
Варна, живееща в Лондон – Та-
кухи Минасян бе връчена награ-
да за литература за мир. Част от 
есето й, прочетено от професио-
нален актьор и в акомпанимент 
на пиано – композиция, създаде-
на специално за текста, силно 
развълнува аудиторията. На це-
ремонията присъстваха  инте-
лектуалци, писатели, представители 
на изкуствата, учители, много 
граждани.

Николай Бухаринов е роден е 
и израсъл сред красотата на 
уралската природа, която цени и 
описва в творбите си като 
подчертава нееднократно, че 
постоянно черпи вдъхновение от 
нея. Както и от делата на хората – 
негови съвременници в Уралския 
край, много от които познава още 
от детството си. 

Целият му живот преминава в 
„Уралския север”, където дълбоко 
е пуснало корен неговото родово 
минало.

Смяната на годишните сезони, 
естествената близост със земята и 
природните й богатства, както и 
универсалността на човешките 
вълнения и чувства, представени 
през призмата на характерното за 
Урал са в основата на по-голямата 
част от творбите му.

Поет с оригинални и вълнува-
щи творчески хрумвания, Нико-
лай Бухаринов разкрива по 
неповторим начин душевния свят 
и преживяванията на човека, 
стоящ близо до родното. И това 
изпълва живота му с щастие.

Той е поет с реалистичен рису-
нък и високохудожествен изказ, 
творец с високо поетично 
майсторство, разкриващ както 
очарованието на природата, така 

и възвишените пориви в душата 
на човека, и високия полет на ду-
ха на всеки, живеещ и творящ в 
един недостатъчно познат на ма-
совия читател, но любим и възхи-
тителен за хората от Урал, свят. 
Свят на по-често суровата 
отколкото ласкава природа, свят 
на значимостта да се оцелее и да 
се преодолеят предизвикателс-
твата на живота и времето, свят 
едновременно на лично-ориги-
налното и на универсално-значи-
мото.

Станислав Пенев

НИКОЛАЙ БУХАРИНОВ –
СЪВРЕМЕННИЯТ ПОЕТ НА УРАЛ 

ката литературна класика, биха 
могли да намерят в книгите зна-
кови творби на авторите от 
различните им периоди, пре-
върнали се в „творби на поколе-

нието”.
В т.нар. „Бална 

зала…” литера-
турният изследо-
вател включва 
имената на още 11 
български писате-
ли, които счита че 
с творбите си вна-
сят оригиналност, 
разнообразие и 
продължение на 
традициите на 
българската лите-
ратура.

Усилената ра-
бота на Никола 

Иванов в тази насока продължава 
активно и „безпощадно” в опре-
деляне на стойностите и стой-
ностното в творчеството на още 
няколко дузини писатели, пове-
чето от които съвременни. Така 
че следваща „Бална зала” скоро 
ще има и тя може не само да 
изненада, но и да пренареди мне-
нието за авторовото присъствие 
в литературата ни.

СЛОВ

ЗА ТОВА, КОЕТО СМЕ И ЗА ТОВА, 
КОЕТО ИМАМЕ В ЛИТЕРАТУРАТА СИ
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В последно време се налага 
мнението, че липсва литературна 
критика, че тя е в криза и едва ли 
не на изчезване. Подобни твърде-
ния имат основание, защото ли-
тературнокритическите мерки и 
критерии са принизени до бла-
госклонно потупване по рамото. 
Масово съвсем средни, даже 
посредствени и направо бездарни 
автори и творби се обявяват за 
„постижение”, „нов етап”, „при-
носни”, „новаторски”, „изключи-
телни”, „изумителни”, 
„невероятни”, „големи”, „велики”, 
„гениални” и прочее нелепости и 
глупости. „Класиците” в родната 
ни литература станаха вече близо 
2 хиляди. Това дори статисти-
чески е невъзможно. Литера-
турната девалвация е 
повсеместна. 

Две са основните причини, 
според мен, за подобни оценки 
(става дума за рецензии и статии, 
писани от критици, а не за 
похвални думи от писатели и 
поети за свои колеги, което е по-
разбираемо и извинимо). Едната 
причина е криворазбраната 
добронамереност, която е за-
дължителна за критика, но в 
определени граници, като се 
остава в зоната на обективността. 
Но по-често, според мен, коренът 
на явлението се състои в недоста-
тъчно задълбочено разбиране по 
същество на литературата като 
изкуство, на липса на лични про-
фесионални критерии у тези 
„критици”. Аз, например, съм си 
изработил своя оценъчна стълба 
за литературни стойности. Спо-
ред мен има: 1 – стихоплетци; 2 – 
слаби поети; 3 – средни поети; 4 – 
добри поети; 5 – много добри 
поети; 6 – отлични поети; 7 – го-
леми поети; 8 –огромни поети; 9 
– велики поети; 10 – гениални 
поети. Съответно 1 – про-
зоплетци; 2 – слаби белетристи и 
т.н. в същата последователна гра-
дация. И критериите, които при-
лагам в тази моя таблица 
произтичат от националната ни, 
европейска и световна класика. 
Сега съм решил да въведа и един 
нов оценъчен литературнокрити-
чески термин – „прилични ба-
нални поети (писатели)”, под 
който могат да се приведат мно-
зинството от хилядите пишещи. 

Когато аз пиша рецензия или ста-
тия за книга или автор, тези, кои-
то умеят да четат и разбират, ще 
открият в коя от оценъчните 
стълби ги поставям, без да съм я 
посочил, защото не го смятам за 
необходимо. Ако стане нужда, 
винаги съм готов да я посоча.

Ще си послужа с конкретен 
пример. Преди време един много 
активен „критик” ме попита кого 
смятам да предложа за предстоя-
щото присъждане на Нацио-
налната литературна награда 
„Никола Фурнаджиев”. Казах, че 
моето предложение ще е Борис 
Христов. На което „критикът” ми 
отговори с упрек, който не търпи 
възражение: „Та той има само две 
стихосбирки!”. При което му ка-
зах, че Христо Ботев има само по-
ловин стихосбирка, и че мога да 
му дам много примери на големи 
и велики поети от българската и 
световна поезия, при които поло-
жението е подобно. „Критикът” 
започна да примигва срещу мен и 
повече нямаше какво да си ка-
жем. Друг пък критик започва 
статията си за известен наш поет 
с думите: „Несъмнено Х е евро-
пейски и световен поет!” И про-
дължава с празните общи 
приказки, без да привежда цита-
ти и литературноаналитични до-
казателства за празнословните си 
твърдения и оценки. Тях, разбира 
се, просто ги няма и няма откъде 
да ги изнамери. Важното е, че е 
изтърсил поредната си крити-
ческа глупост, която няма нищо 
общо с обективната оценка на 
въпросния поет и просто 
подвежда и манипулира. Важно-
то е, че си хвърлил димката, която 
е и за теб. Няма нищо евро-
пейско, световно и т.н. в поезията 
на този автор, защото без нито 
едно класическо стихотворение 
за учебник няма как да са верни 
подобни квалификации. Подобни 
„критици” въобще не си задават 
простичкия въпрос и не се дори 
замислят върху факта, че нито 
един от значимите ни литера-
турни критици от „тежката” 
артилерия на българската литера-
турна критика не е твърдял, че 
този поет е „голям” и т.н.

Много често слушам като 
оправдание, че няма утвърдени 
литературнокритически крите-
рии, че нещата са субективни и 
т.н. Подобни твърдения са абсо-
лютно неприемливи. Критерии 
има и те съществуват още от 
Омир. И тези критерии са нацио-
налната, европейската и све-
товната литературна класика!!! 
Виждаме през столетията какво в 
последна сметка остава трайно 
във времето. И когато критиците 
съдим и оценяваме, когато 
използваме оценки като „нов 
етап”, „голям”, „велик”, „гениален” 
и т.н. за даден автор или творба, 
трябва да ги съпоставим литера-
турноаналитично именно с 
творби и автори от класическото 
наследство. Иначе висим във 
въздуха и остават само общите 
ни бомбастични приказки, които 
се пукат като сапунени мехури и 
пренадути балони, т.е. нищо не 
остава от писанията ни. А 
твърденията, че времето ще опре-
дели стойността на литературни-
те творби и автори е по същество 
отказ от критиката. Защото щом 
времето ще ги определи, няма 
нужда от текущи оценки. 
Наистина, времето е крайният 
съдник, но когато използваме ка-
то критерии класическото 
наследство, то рискът от грешни 
преценки силно намалява.

Без асоциативни съпоставки 
и асоциативни връзки няма как 
да сме убедителни в оценките си 
за дадена творба или автор. Томас 
Елиът пише: „Никой поет, никой 
творец от кое да е изкуство, сам, 
откъснат, няма стойност. Негова-
та значимост, неговата величина 
се определя от величината на 
отношението му към покойните 
поети и творци.” Един каталунски 
автор казва: „Всичко, което не е 
традиция, е плагиатство.” Анг-
лийският критик Харолд Блум 
лансира тезата, че не съществува 
история на поезията, а само поре-
дица от влияния от един поет 
към друг поет. И че „Критиката е 
изкуството да познаваш скритите 
пътища, водещи от стихотворе-
ние на стихотворение.”

Ще се опитам да покажа 

твърденията на цитираните авто-
ри с литературноаналитични 
разсъждения за поезията на Иван 
Динков. Още през далечната вече 
1963 година, във време на почти 
тотално противопоставяне, в 
епопейно-баладични стихове за 
помирение Иван Динков с 
неистова историческа болка 
изстена и изплака в стихотворе-
нието си „1923”:
„…заглъхналата битка е създала
безкласови комуни на смъртта.”

Както  Атанас  Далчев  в  сти
хотворението си „Надпис”:
„Всички, паднали за свободата,
дето и да е, са наши братя –
пак по кръв, но само че пролята.”

Или пък последният стих от 
„Победа” на Иван Динков, едно 
велико стихотворение, което е от 
1971 година!: „НИКОЯ ПОБЕДА 
НЕ ВРЪЩА МЪРТВИТЕ!”

С един стих Иван Динков 
анатемоса въстания, революции, 
инквизиции, мракобесие, теро-
ризъм, садизъм, убийства, дикта-
тури, издевателства, жестокости, 
зверства, кръвожадност, варварс-
тво, атентати и всичко онова, 
което застрашава човешкия жи-
вот и неговата неприкосновеност, 
издигайки го като абсолютна 
ценност. Аз не познавам подобни 
стихове в световната литература, 
това е пределен стих, и е почти 
невъзможно да се отиде по-ната-
тък в хуманизма. Те са неопро-
вержими и вечни като живота. 
(Сигурен съм, че ако авторът бе 
английски, немски, руски, амери-
кански, испански и т.н. поет, този 
гениален стих отдавна щеше да 
бъде на някоя от световните сгра-
ди – ООН, Европейския съюз, 
ЮНЕСКО или другаде. Това е 
предложение към гореизброени-
те институции, което трябва да 
бъде направено от държавните 
органи – Министерство на култу-
рата, Министерство на външните 
работи, Българското правителс-
тво, Народно събрание, Прези-
дентство и т.н., за което трябва да 
ги подсетят и призоват Писателс-
ките съюзи). С подобни стихове 
Иван Динков доказва, че е поет 
на България и света, както и те-
хен достоен гражданин. И когато 

светът стане наистина готов да 
приеме подобни послания, едва 
тогава можем да бъдем по-спо-
койни и по-сигурни за бъдещето 
на човечеството. Тук Иван 
Динков си позволява да влезе в 
спор с Ботев, прави опит да кори-
гира неговата позиция в стихове-
те му:
„Тоз, който падне в бой за свобода,
той не умира!...”

Също и позицията на Виктор 
Юго, който казва: „Тоз, който 
падне за родината, той не умира!”. 
Очевидно е продължението на 
двамата гении, преодоляването 
им и универсализирането на ху-
манистичната им ядка при Иван 
Динков. Разбира се, тук трябва да 
отчитаме и фактора време, защо-
то Динковото стихотворение е 
сътворено сто години след стихо-
вете на гениалния му 
предшественик Ботев.

Иван Динков е сред единици-
те в националната ни поезия, 
които без притеснение можем да 
сравняваме директно с най-висо-
ките образци от нашата класика. 
Той не се страхува и притеснява 
от сенките на гениалните си лите-
ратурни предходници. Подози-
рам го убедено, че понякога като 
че ли нарочно и умишлено заста-
ва до тях, за да се съизмери и съ-
постави текстово. Нещо повече, 
той е може би единственият поет 
от десетилетия в нашата литера-
тура, който си позволява да влиза 
без притеснение в най-важните и 
универсални национални и 
общочовешки теми, в които са 
оставили свои гениални следи 
най-великите ни национални 
поети, да ги отваря и оставя свои 
знаци в тях. И то в теми, които са 
космически, практически с 
неограничен обем. Иван Динков 
често влиза с „взлом“ в темата, 
взривява я, от което следва 
разширяването на обемите й, 
след това всмуква от всемирните 
пространства допълнителни 
смисли, значения и енергии, 
следва ново „опаковане” на така 
дообогатената и разширена тема 
и „успокоена”, той я оставя на чи-
тателите и тълкувателите да се 
оправят с нея, доколкото могат и 
успеят. Оставя е за следващите 
велики поети, сякаш ни казва: 
„Аз съм дотук, нататък се опра-
вяйте сами, моето си го свърших.”

НИКОЛА ИВАНОВ

ЗА ЛИТЕРАТУРНОКРИТИЧЕСКИТЕ КРИТЕРИИ

Беше големец от столицата. 
Както си работих в неговото 
местно звено той се обади, че е в 
града с негов колега от чужбина и 
направи предложение вечерта да 
отидем в  известен бар на откри-
то край града, с богата програма 
от български песни и танци. 
Срещнах се предварително с 
управителя на бара, за да ангажи-
рам шатрата, която е за по-големи 
компании или за високопоставе-
ни гости и да се разберем за ме-
нюто. Шефът по принцип не 
пиеше, позволяваше си малко ви-
но от любимото му бяло вино   
„Мускат отонел”, производство на 
дворец „Евксиновград”, с едни, 
залепени на всяка бутилка едри и 
красиво изработени етикети с 
външния вид на двореца. Упра-
вителят ми каза, че точно от това 
производство няма в тези дни, но 
разполага със същото и даже с 
по-добро качество на близката 
опитна станция по лозарство. Аз, 

неопитен и малко наивен на тема  
„угощения”, сметнах  че не е 
важно името на производителя, а 
качеството на виното и възприех 
мнението на управителя. 

Настъпи вечерта, отидохме до 
бара и всичко тръгна, както се 
казва, по сценарий. Посрещнаха 
ни, настанихме се в шатрата, 
поогледахме оригиналната обста-
новка и дойде сервитьор, на кого-
то поръчахме познатата бутилка 
вино. И от тук започнаха мъките 
ми. След кратко време, преди още 
да мога да подготвя шефа за 
очакваното питие, сервитьорът 
донесе една прашна бутилка, с 
едно етикетче, не по-голямо от 
малкия ми пръст, и върху него 
написано на ситно, на пишеща 
машина „Мускат отонел”. Гостът 

беше в средата ни и шефът се по-
наведе зад гърба му и ми про-
шепна, разочарован и малко 
ядосан: „Каква е тази работа?" 
Успях да му отговоря набързо ка-
то допълних, че от бара гаранти-
рат за чудесния вкус на виното. 
Той, като че ли, се поуспокои, 
особено след като онпи първата 
глътка. Но скоро настъпи втората 
част и тогава наистина се убедих 
в ролята на късмета, добър или 
лош, в живота на човека. Какво се 
случи: едва започнахме да гледаме 
и слушаме програмата и 
изведнъж в шатрата нахлуха де-
сетина гости-парламентаристи от 
съседна държава, водени от ръ-
ководителя на една партия в 
окръга. Той се  познаваше с шефа 
и поиска съгласието му групата да 

остане при нас до завършване на 
програмата. Разбира се, той ги 
посрещна с охота. До тук - добре! 
Но пак, след малко, към шатрата 
се втурнаха няколко сервитьори с 
чаши в ръце и няколко дворцови 
бутилки от виното. Шефът този 
път ме погледна изпитателно и 
строго, но нищо не каза. Гостите 
гледаха, пиха по малко и ни на-
пуснаха. Ние се разплатихме и 
също си тръгнахме. Изпратихме 
госта до хотела край брега на мо-
рето и вече сами, малко се по-
разтъпкахме по пясъка.Тогава 
шефът се върна на бутилковата 
тема. Аз му обясних цялата си-
туация и исках да опровергая 
убеждението му, че управителят 
ме е излъгал. Обясних му и от къ-
де се появиха тези бутилки за 

гостите. Бях видял, че с тях беше и 
управителят на почивния дом, къ-
дето те бяха отседнали и разбрах, 
че той им беше донесъл виното 
оттам, след което ги беше предал 
на сервитьорите, за да обслужат 
гостите. Шефът ме слушаше вни-
мателно, но по едно време отсече: 
„Разбираш ли, въпросът не е във 
виното. То беше чудесно. Но какво 
ще каже моят гост като сравнява 
бутилките. Ще каже, толкова ли 
нямам възможност да го  почерпя 
както се полага? А даже може и да 
се обиди за това отношение към 
него. Това, което ми казваш може 
и да е вярно, но не съм сигурен да-
ли не са те заблудили. Във всеки 
случай, аз повече в това заведение 
няма да вляза.” И наистина, даде 
си дума и я изпълни. 

За мен остана утешението да 
погледна философски на случая и 
да си кажа, че и големите хора 
могат да се поддават на малки 
слабости.

МАСИС ХАДЖОЛЯН

ЗА ГОЛЕМИТЕ ХОРА И МАЛКИТЕ СЛАБОСТИ
(по действителен случай)
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Влакът чакаше последен 
сигнал преди потеглянето си. 
Малвина и Алекс се бяха долепи-
ли плътно до прозореца и гледаха 
как на платформата съучениците 
им се смееха и подвикваха по не-
що, но до купето не достигаше 
никакъв звук.

- Моля всички пътници да зае-
мат местата си, влакът за Влади-
восток потегля след 5 минути – 
съобщи кондукторът.

Малвина и Алекс притиснаха 
още по-силно малките си личица 
към прозореца, нослетата им се 
сплескаха, стъклото се запоти. 
Малвина прокара ръка по него и 
замаха за сбогом на приятелчета-
та си, а Алекс нарисува с пръст 
върху запотения прозорец мечка 
с вдигната за сбогом лапа.

Влакът потегли. Децата на 
платформата махаха с ръце, ви-
каха, а Малвина и Алекс про-
дължаваха да ги гледат като в 
нямо кино.

„Златния орел” затрака по же-
лезните релси и постепенно за-
почна да ускорява ход.

- Погледни, Алекс, нашите 
приятели са вече в далечината – 
като малки кукли, а голямата 
църква с цветните куполи е като 
красива играчка – 

въодушевена говореше 
Малвина.

- Да – отвърна й Алекс, – 
погледни, сега вече не се виждат, 
превърнаха се в снежинки, 
всичко е бяло…

Влакът вече препускаше, 
гледките пред прозореца се сме-
няха: красиви градове, села, 
пусти места, гори с различни 
дървета, реки, езера.

Седем дни и седем нощи пъту-
ваха малките близнаци, гарите се 
сменяха една след друга и 
кондукторът на влака им позво-
ляваше разходки на всяка гара и 
около нея, щом влакът спреше.

- Не закъснявайте, бъдете 
точни и не се разделяйте! Чакам 
ви!

Това беше шестото поред пре-
дупреждение.

- И не забравяйте, че „Златния 
орел” е не само транссибирски 
влак, той има очи на орел и 
наблюдава своите пътници – 
хитро ги предупреждаваше 
кондукторът.

Децата кимваха в знак на 
съгласие и тръгваха към отворе-
ната врата на влака, скачаха на 
перона. Вървяха, но усещането, 
че пътуват, не ги напускаше. Така 
веднъж стигнаха до реката в 

центъра на 
град Иркутск 
и прочетоха 
табелка: „Ре-
ка Ангара, която се влива в езеро 
Байкал”.

Лицето на Малвина грейна:
- Алекс, та ние сме близо до 

езерото Байкал.
Алекс се беше загледал в 

изображението на камила върху 
висока стена и прочете високо:

„Керван от Сибир до Китай”.
- Да – чу се непознат глас, – 

най-дългото ми пътуване като че 
ли вървях до Луната и обратно.

Алекс и Малвина видяха 
засмяно, приветливо момиче с 
черни плитки, голяма пухкава 

шапка, с раничка и ски. Момиче-
то потегли със ските, а Алекс и 
Малвина не успяха дори да отго-
ворят.

Запътиха се към влака и за-
пъхтени, газейки в снега, стигна-
ха последния вагон, а пред тях 
беше почти разяреното лице на 
кондуктора, който издърпа Алекс 
към себе си, а Малвина се скри 
зад гърба на братчето си.

Зачервените им личица, 
замръзнали от студа, започнаха 
да се затоплят, децата потропваха 
с крака, изтръсваха снега от бо-
тушките си, запътиха се към 
своето купе.

Малвина се сгуши на диванче-
то, а Алекс погледна през прозо-
реца на току-що потеглящия 
влак. Дърветата се сменяха със 
скали, тунели, други дървета…

Алекс рисуваше бързо, очите 
му сякаш запечатваха всяка 
картина, а ръката му се движеше 
в такт с тракането на влака…

Малкият художник заспа с мо-
лив в ръката.

Леко почукване на вратата на-
кара палавниците да подскочат.

- Деца, време е за закуска… 
Много скоро влакът ще спре за 
по-дълъг престой на гара Байкал.

Алекс и Малвина тичаха по 
коридорите на влака, говорейки 
разпалено, когато внезапно видя-
ха момичето с черните плитки.

Седнаха на маса до прозореца, 
а непознатото момиче ги добли-
жи:

- Здравейте, мога ли да седна 
при вас?

- Да – отвърнаха й радостно 
близнаците.

Момичето се поклони, седна и 
ги изчака те първи да посегнат 
към пирожките. След това си взе 
пирожка със сирене и мармалад 
и започна сладко да яде. Чуваше 
се само тракането на влака, а три 
чифта очи шареха любопитно, 
взирайки се в прозореца. Когато 
пирожките свършиха и малките 
гладници бяха вече сити, Малви-
на се усмихна:

- Аз съм Малвина, а това е 
брат ми Алекс.

- Аз съм Лунароза и съм чу-
котка – отговори момичето.

- Лунароза – прошепна Малви-
на, – какво красиво име. 

- А твоето, Малвина, е като 
име на принцеса от приказките – 
отговори малката жителка на Чу-
котка.

Влакът започна да забавя хода 
си, после леко ускори, изведнъж 
стана тъмно, влязоха в тунел и 
когато отново излязоха на 
светло, трите деца се залепиха на 
прозореца. Невероятна гледка се 
откри пред очите им – огромна 
ледена площадка, върху която ка-
то че ли някой беше рисувал 
кръгове с тебешир.

- Това е езерото, познавам го и 
през зимата, – разпалено говоре-
ше Лунароза.

Влакът спря, децата грабнаха 
зимните си кънки, облякоха де-
белите кожухчета, шапки, ръка-
вици, шалове и затичаха към 
вратата на влака.

- Елате с мен, ще се возим на 
шейна, теглена от кучета – им ка-
за новата им приятелка. 

Шейната се носеше по леда и я 
отминаваха модерни коли за лед, 
хора с кънки, шейни, водени от 
елени. Изведнъж белите кръгове 
по леда изчезнаха, Малвина и 
Алекс се наведоха и се загледаха 
в прозрачното заледено езеро. 
Кучияшът намали и шейната 
спря – чуваше се лаят на кучета-
та.

- Да се пързаляме тук – разпа-
лено говореше Лунароза.

Малвина обу кънките и първа 
скочи от шейната, последвана от 
Алекс и Лунароза.

- Лунароза, езерото е 
прозрачно, видях нещо да се дви-
жи под водата – и докато Малви-
на им говореше, тримата се 
наведоха и видяха дълбоките 
черни очи на животно!

- Това са черните очи на Бай-
калския тюлен, толкова черни и 
дълбоки, колкото е дълбоко и 
езерото – каза Лунароза.

Тюленът се завъртя два пъти, 
погледна любопитно през 

стъклената 
завеса и за-
лепи муцу-
ната си на 

леда.
В този миг към него се присъе-

диниха още няколко тюлена.
Беше необикновена гледка, 

слънцето грееше, а езерото беше 
заледено.

- Малвина, дай ми златната си 
фибичка – каза Алекс на сестра 
си.

Малвина издърпа изпод 
шапката си фибичката и му я по-
даде.

Алекс я насочи към тюлена, но 
така, че слънцето да я огрее. Като 
златна топка се отрази слънцето 

върху леда и тюленчетата придо-
биха златист цвят. Започнаха да 
танцуват, а очите им поглъщаха 
светлината и ставаха още по-
дълбоки.

Малчуганите не можеха отле-
пят лицата си от леда, докато не 
чуха лая на кучетата и Алекс 
изпусна фибичката от ръката си.

Постепенно светлината върху 
леда изчезна, а тюленчетата за-
почнаха да махат за сбогом.

Малвина се наведе, грабна фи-
бичката и се понесе по леда, 
направи любимия си пирует, 
подхвана малката чукотка за ла-
кътя и я завъртя от радост.

Изморени от дългата разходка 
тримата заспаха в топлото купе, а 
„Златния орел” летеше към 
последната гара – Владивосток.

Малвина подскочи, огромните 
й черни очи погледнаха Лунаро-
за, която първа проговори:

- Заспах тук и сънувах най-
сладкия си сън, че летим 
възседнали истински орел, 
покрит със злато.

- Добре дошли във Влади-
восток – се чу по радиоуредбата.

Децата скочиха от влака, ма-
хайки за сбогом на кондуктора.

- Лъвчета мои – се чу нежният 
глас на майката на близнаците и 
децата полетяха във въздуха, 
вдигнати от здравите ръце на ба-
ща им.

Викаха от радост: „Мамо, ма-
мо, татко!“

Лунароза ги гледаше, когато до 
нея се доближи старец с черни 
очи, смугло лице и бяла брада. 
Това беше нейният прекрасен дя-
до. Лунароза се поклони и хвана 
ръката на дядо си.

- Лунароза – провикна се 
Малвина и се затича към нея, за 
да й даде за спомен златната си 
фибичка. Ще я наречем „Златния 

тюлен”. 
Лунароза прегърна приятелка-

та си и отговори:
- Като отмине зимата, с моя 

дядо ще ви заведем до синята 
перла на Сибир, чакайте ни.

- Да, да – заподскачаха децата.
На другата сутрин Алекс и 

Малвина разказваха на своите 
родители за приказното пътува-
не, а домашният им приятел Ти-
гърчо мъркаше и се умилкваше. 
Сибирската котка беше се затъ-
жила за младите си стопани и не 
се отделяше от тях.

Дългите разходки с шейни, 
игрите в Сибирските степи, ходе-
нето на лов с местните ловци, 
следенето на изгрева и на залеза, 

редуваха дните с нощи, нощите с 
дни. Снегът се разтопи, дървета-
та се раззелениха, Тигърчо тича-
ше на слънце в големия двор, а 
Малвина и Алекс се люлееха.

- Алекс, стигам небето, виж 
колко нависоко се люлея – се но-
сеше нежният, топъл глас на 
Малвина.

Надпреварата в люлеенето на-
високо бе в разгара си, когато се 
чу познат глас:

- Малвина, Алекс – слизайте от 
люлката, можем и по-нависоко да 
летим.

Децата разпознаха гласа на 
малката чукотка, а Тигърчо 
подскачаше около тях.

Малвина и Алекс се затичаха 
към Лунароза и се надпреварваха 
да я прегръщат.

Лицето на Лунароза сияеше, 
обърна се към дядо си, който бе-
ше с родителите на Малвина и 
Алекс, и ги увещаваше в безо-
пасното предстоящо приключе-
ние, което бе подготвил за 
децата.

- Дядо, да потегляме.
Децата тръгнаха със стареца, 

обърнаха се и махнаха с ръце на 
родителите си.

- До довечера, мамо, татко – 
извикаха близнаците, когато чуха 
мяукането на Тигърчо, който ги 
следваше.

Хеликоптерът се вдигна рязко.
- Сега, наистина стигнахме не-

бето – каза Алекс на сестра си.
Летяха над Сибирската тайга, 

покрита в гори от иглолистни 
дървета и дървета наподобяващи 
борчета.

Какви са тези гори? – посочи 
Алекс към борчетата.

- Това са гори от черен смърч – 
отговори дядото на Лунароза, 
който управляваше хеликоптера.

ТАКУХИ ШАХИНЯН (ТАКУХИ МИНАСЯН)

СЪС „ЗЛАТНИЯ ОРЕЛ” ДО СИБИР

Ава Милушева от СОУ „Св. Климент Охридски” – Варна

Ава Милушева от СОУ „Св. Климент Охридски” – Варна
Ава Милушева от СОУ „Св. Кли-

мент Охридски” – Варна
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водена от Марко Марчели – про-
фесор по модерна италианска 
литература в „Съвременен Фло-
рентински Университет”. В 
конкурсната си дейност Асоциа-
цията е подкрепена и от митро-
полията на град Флоренция, 
Общината на Флоренция и Фло-
рентинската библиотека. Тексто-

вете на наградените, 
между които и този на 
варненската писателка 
Такухи Шахинян (Та-
кухи Минасян), ще бъ-
дат публикувани в 12 
поред издание (автори-
те вече са дали своето 
съгласие за 
безвъзмездно публику-
ване).

За първи път в исто-
рията на конкурса през 
тази година е обявен и 
конкурс за музика на 
Мира – композиции за 
класическа музика.

Такухи Минасян по-
лучи поздравления и 
покана от Асоциацията 
да присъства на на-
граждаването на 13 де-
кември 2017 година в  
Palazzo Vecchio –  Пала-
цо Векио във Фло-
ренция .

БЪЛГАРСКИ ЛИТЕРАТУРЕН СВЯТ

Постепенно снижи и децата 
успяха да видят животни – гри-
зачи, мечки, елени…

Почна отново да се издига и 
наближи Азиатските степи, в 
които почти нямаше никаква 
растителност, но пък се виждаха 
да препускат елени, антилопи и 
цели ята мушички, комари.

Хеликоптерът направи лек за-
вой над един остров и започна да 
се снижава.

Малките пътници слизаха 
един по един, когато дядото-пи-
лот им рече:

- Четири часа имате за 
разходка и преди залез ме чакай-
те тук, за да прелетим обратно на 
светло.

Децата забързаха към езерото.
Езерото беше спокойно и 

гладко, като огромно синьо огле-
дало. Алекс и Малвина се огледа-
ха в него и видяха малките си 
личица, оцветени в синьо. Луна-
роза се приближи до приятелче-
тата си и попита:

- Искате ли да се покатерим на 
малкия остров отсреща, откъде-
то езерото се вижда като малка 
синя перла?

Децата вървяха, а Тигърчо 
подтичваше след тях. Стигнаха 
хълма и започнаха да се катерят 
задъхани от бързото темпо на 
малката чукотка, която беше неу-
морима.

- Погледнете от тук, погледне-
те надолу и не се движете. Вгле-
дайте се отново в синята вода – 
продължи Лунароза.

Тигърчо започна да мърка, да 
върти опашка и да се оглежда, 
усещайки, че нещо ще се случи, 
започна да обикаля около Алекс, 
после около Малвина.

Погледът на Малвина бе 
привлечен от летяща чайка с ро-
зови пера.

- Вижте каква красива чайка – 
сочеше Малвина към летящата 
красавица.

- Това е моята приятелка, Розо-
вата чайка Розали – каза малката 
чукотка – която винаги ме нами-
ра, когато съм на този хълм.

Чу се мяукане, Тигърчо за-
почна да маха с лапичка и да го-
ни Розали, която ту кацаше, ту 
отлиташе.

Чайката полетя на високо над 
Езерото, а Тигърчо отново за-
мърка и започна да се умилква в 
краката на своите стопани 
Малвина и Алекс.

Лунароза погледна към Розо-
вата птица, затвори очи и каза 
нещо на чукотски, неразбираемо 
за Алекс и Малвина.

Настъпи тишина, в която се 
чуваше само лекото мъркане на 
Тигърчо. Чайката се принизи и 
кацна върху рамото на Лунароза.

Водата в езерото започна да се 
надига като вулкан във въздуха и 
започна да се върти. Пред очите 
на малките й наблюдатели тя се 
превърна в огромно синьо кълбо.

Децата гледаха в недоумение 
как езерото се превърна в краси-
ва синя топка, дори очите на Ти-
гърчо се промениха: ставаха ту 
тъмни, ту светло-зелени.

Лунароза погали нежните пера 
на Розали, след което птицата 

излетя и започна да кръжи около 
синята водна топка.

- Лунароза, каква е тази магия-
прелест – се чу треперещият глас 
на Малвина.

- Родила съм се, когато е имало 
лунно затъмнение и този хълм е 
бил като розов хълм, потънал в 
красиви рози. Тогава са ме на-
рекли Лунароза с чукотското по-
желание да пазя и ценя, да 
виждам красотата на нашата пла-
нета. Успях да ви я покажа през 
моите очи, чрез моето сърце и с 
неговия ритъм чрез магията на 
синята перла – Синьото езеро.

- Знаех си, че твоето име е 
вълшебно – каза Малвина.

- Вълшебно – повтори Алекс.
- Тази Розова чайка – про-

дължи Лунароза – е родена тук, 
нейните предци са живеели тук 
преди милиони години и те пазят 
Езерото.

Алекс грабна Тигърчо в 
прегръдките си и му заговори:

- Ще нарисувам нашата Плане-
та, такава каквато я видях тук…, 
- но гласът му се заглуши от 
наближаващото ято розови чай-
ки, които грачеха и обкръжиха 
красивата синя топка.

Тигърчо се изплаши и помъчи 
да се освободи от ръцете на 
Алекс, изсъска и последва 
одраскване, скочи на Земята и 
почна да се върти и да движи 
опашката си.

Животното почувства набли-
жаващата буря. Силен вятър 
повдигна хлапаците от земята и 
ги отнесе във въздуха. Децата ле-
тяха с ятото розови чайки, оби-
каляйки синьото кълбо.

Пред погледите им се сменяха 
реки, морета, океани, държави, 
континенти, Слънце, Луна, Ден, 
Нощ – това беше планетата Земя, 
а те нейни спътници. Малвина 
понечи да я докосне със сво-
бодната си ръка, но клюнът на 
розова чайка от ятото избута 
малката й ръчичка. Това беше 
Земното кълбо с цялата си пре-
лест!

Розовите чайки започнаха да 
отлитат и граченето намаля.

Лунароза бе съпроводена от 
своята приятелка Розали и при 
докосването й децата се призе-
миха там, където Тигърчо ги ча-
каше.

Малвина и Алекс се прибраха 
у дома изморени, гладни и очите 
им още носеха спомена за пре-
живяното. Малвина мигаше с 
дългите си черни мигли, като че 
ли отваряше и затваряше завеса 
към голямото синьо кълбо.

Алекс седна на малкото си 
столче, нагласи голям лист върху 
триножника и започна да рисува, 
заобиколен от родителите си и 
Малвина. Ръката му се движеше 
бързо, боичките се сменяха, цве-
товете се преливаха. Тишината 
продължаваше… Картината бе-
ше завършена с думите на 
малкия художник:

- Това е Нашата Планета, от 
моя поглед, през моето 
сърце…

Малвина целуна братчето си, 
съзнавайки, че и тя е видяла 
Планетата с погледа на брат си, 
тя имаше същите очи и същото 
сърце.

СЪС „ЗЛАТНИЯ ОРЕЛ” ДО СИБИР
От стр. 3

По инициатива на Кристина 
Байкушева – преводач на есето 
„Сънят и Глобуса” и на редакто-
ра Алберто Заканини, Такухи 
Шахинян (Такухи Минасян), 
автор на есето, участва в 
конкурса, посветен на Далай Ла-
ма, 12-ти по ред конкурс с назва-
нието „Флоренция за културата 
на Мира”. В случая и двамата 
единодушно посвещават своя 
благотворителен труд на каузата 
– да се признае Геноцида над 
арменския народ. Само за 2 дни 
високо професионалните прево-
дач и редактор адаптират текста 
на италиански език и той стига 
до сърцата на италианските чи-
татели, както и до строгото и 
обективно мнение на журито. 

„Il Songo e il Mappdmondo’’(в 
превод „Сънят и Глобуса”) 
вълнуващо запознава с вече пре-
живяната от дядото на писа-
телката през 1915-та трагедия, 
както и с миналото, настоящето 

КОНКУРС В ИТАЛИЯ ЗА ЛИТЕРАТУРНАТА
НАГРАДА „ФЛОРЕНЦИЯ ЗА КУЛТУРАТА
НА МИРА” (Firence pet le Culture di Pace),

организирана от Асоциацията с нестопанска цел „Храм 
на мира” (Associazione Onlus „Un Tempio per la Pace”)

и бъдещето на арменците, на 
диаспората им в търсене на 
истината за узаконяване на 
фактите, но най-вече в името на 
мира.

Председател на Асоциация 
„Храм на Мира” е дон Луиджи 
Чоти. Комисията, съставена от 
членове на Асоциацията, е ръко-

Ава Милушева 
от СОУ „Св. 

Климент 
Охридски” – 

Варна
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ЕЛЕНА
ДИМИТРОВА

ЛЮБОВ

Да вярвам, че съм вечна е нелепост.
Безименна изгрява утринта…
Но моята любов е моя крепост,
която ме сродява с вечността.

Любов към слънце, дъждове и вятър,
към детски смях и поглед на жена.
Любов към всеки срещнат по земята,
понесъл днес в сърцето добрина.

Не думите, които съм написала,
не битката за хляба всеки ден,
а любовта под своя нежен купол
ще пази малък спомен и за мен.

05.06.2017 г.

ОБИЧАЙ МЕ ОЩЕ…

Ден ме обичай още –
още ден ще живея.
Не като живи мощи,
не като лист в суховея…

Нека с длани горещи
стоплим минутите сини.
И да не мислим за вещи,
и да не търсим причини.

Нека в стаята пуста
влизат вихрушки зелени…
Да не говорим за чувства – 
просто бъди до мене.

Дните – добри или лоши – 
да подредя не умея…
Век ме обичай още –
още век ще живея.

08.06.2017 г.

АКО МОЖЕШ

Като скрито в бутилка писмо 
до брега на морето 
всяко чувство пристига само 
до брега на сърцето.

Миг съдбовен. Красив епизод… 
То блести под лазура.
Но помни, че към твоя живот 
го е носила буря… 

То е слушало тъжния глас 
на вълните високи 
и над него са имали власт 
непонятни посоки.

Търпеливо е чакало с дни
в своя ден да го сложиш. 
Приеми го. Или отмини, 
ако можеш.

03.08.2017 г.

СПОМЕН

Аз си спомням за тебе. 
И от спомена чист 
светъл лъч затрептява 
върху белия лист.

И те виждам отново 
като в малък екран. 
Свиваш весело устни, 
махаш за поздрав длан.

Но напразно се вслушваш. 
Няма звук, няма зов… 
Като в старите филми, 
като в първа любов.

06.08.2017 г.

МОЕТО ЮЖНО ДРЪВЧЕ

Нека всеки от нас да гадае 
как разлисти листата си тук – 
под тавана на тесните стаи, 
надалече от топлия юг.

Нека всеки от нас да се чуди 
как след зимата свети от плод… 
Е, в живота има заблуди, 
но в заблудите има живот.

15.08. 2017 г.

РАЗМИСЛИ
ЗА ДЪЖДА

Този дъжд е без мълнии 
като плач без слова. 
Той денят ни изпълни 
с ведър дъх на трева.

Уж върви с крачка бавна, 
а сме в негова власт. 
Той е тръгнал отдавна, 
за да стигне до нас.

Над поля и долини, 
над любов и печал, 
над усмивки и рани 
този дъжд е валял.

Този дъжд ни повлече 
в непонятна игра – 
изведнъж ни съблече 
и в едно ни събра.

Лудостта ни голяма
не проклинаш, нали?
И когато ни няма 
този дъжд ще вали.

17.08.2017 г.

СТАРАТА СНИМКА

Един фотограф ни е снимал 
в шума на вълните солени… 
И ето го простия символ – 
морето не е до колене.

В  небето, разбира се, гларус. 
В очите ни – бури далечни. 
Вълните прииждат и с ярост, 
а ние изглеждаме вечни…

Тогава, отвъд самотата,
отвъд дъждовете отвесни…
Преди да навлезеш в средата 
на пътища, болки и песни.

Преди да изричаме думи 
по-слаби от морския тътен 
и вятърът, идващ срещу ми, 
за тебе да стане попътен.

Но старата снимка е символ. 
Къде и кога е заснета?... 
Стоим с тебе млади и силни 
в прибоя на всички морета.

19.08.2017 г.

ПОСЛАНИЕ

От чувства мигновени 
неспокоен ти си пак… 

Не бързай ти към мене 
със самолет и с влак – 
където и да бъдеш 
в мига на луд копнеж 
решиш ли да се върнеш, 
тръгни към мене пеш.

Върви по пътя бавно 
и бавно успокой 
желанието странно 
отново да си мой. 
Върви по пътя дълго 
през дълъг трезвен ден. 
Случайно кацнал гълъб 
помилвай вместо мен, 
целувай дъхав люляк 
изгрял пред теб в зори. 
Сравнявай ме и с други 
от мене по-добри.

И ако побеждава  
мечтата твойта плът, 
и ако не забравиш
целта на своя път, 
ще спреш пред мене мълком 
в мига необикновен… 
И търсил ме тъй дълго, 
ти дълго ще си с мен. 

23.08.2017 г.

ИДЕ ДЪЛЪГ ДЕН

Лудо пламъче на утро 
в края на нощта… 
Хубави неща мечтаем, 
хубави неща.

Имаме любов и лято, 
гълъб, дъжд зелен. 
Малка е нощта. Отново 
иде дълъг ден.

Ясен дълг и топла болка, 
бавен, дълъг влак.
Ще се разделим за малко, 
ще се влюбим пак.

В шепите ни ще се ронят
житени зърна 
и ще пием уморени 
глътки светлина.

Чувстваш ли – в кръвта ни тиха 
хоризонт искри. 
Всичко може да се случи, 
щастие дори.

август 2017 г.

КОЛКО ДЪЛГО
ЕСЕНТА ЖИВЕЕ

Очите си затварям – да те видя.
А виждам лозя и стръмен път
и тази тишина, в която идва
по красив килим от листа снегът…

Море бучи, пътека лъкатуши 
сред сухи храсти и кошери с мед.
Пронизва ме дъха на зрели круши,
отбрулени от вятъра за теб…

Да, колко дълго есента живее…
Под ято думи в есенния час…
Протягам шепи… Клонът се люлее.
Но някой е откъснал твоя глас.

03.10.2017 г.

ЦИГАНСКО ЛЯТО

И светлината взе да се променя,
някак си към жълто се избистри.

И в нея като семчиците в диня
лежат успокоените ни мисли.

Отмина веселият карнавал
на шумата – стоим пред голотата
на жълъда, закръглено узрял…
Остана истината за нещата…

Земята тъкмо в тези часове
замисля чудото на плодовете.
В дървото някъде кълвач кълве – 
и той е углъбен, забележете.

Денят стои, смълчан от сутринта
над някакво прозрение надвесен…
… Да можеха най-важните неща 
да ми се случват все наесен.

08.10.2017 г.

ХЛАДЕН ДИМ

По хребета на есента
следи от мълния открихме…

Обикнахме се в самота.
В общуване се отчуждихме.

Сега мълчим. И хладен дим
пълзи по чувствата ни днешни…

Едва ли ще се разделим,
но знам, че няма да се срещнем.

11.11.2017 г.

НА ПЕРОНА

Когато тръгне автобусът
отвъд горчивата мъгла
след теб ще полетят ръцете ми
като откъснати крила…

С някаква неземна скорост
и моят вик ще полети…
Там – в музиката на мотора,
навярно ще го чуеш ти…

Дори дъха ми ще усетиш
сред шума за момента…
След теб ще затрепти лицето ми
като далечен континент.

И без тъгата си предишна,
и без предишната си страст
след теб ще махам от перона…
Но няма вече да съм аз.

20.11.2017 г.

ОБИЧАЙ МЕ

От първи цвят до първи сняг, 
високи клони разлюляла, 
любов, докосвай моя свят 
с крилото на усмивка бяла.

Затваряй ме в нежен кръг, 
в зелена лудост ме обличай. 
приемай ме като силен лък. 
Обичай ме, любов… Обичай.

Танцувай дъжд! И скрий така 
звъна на мигове броени. 
Смалете ме като река 
през юли, парещи морени.

Сълза, избистряй моя смях.
Обичай ме ти, пламък кратък 
от първи сняг до първи цвят, 
до сетен дъх и по-нататък…
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„ТАВРИЙСКИ 
ИСТОРИИ” е книга на Лео-
нид Паскалов, която разказва за 
живеещите в Украйна българи 
чрез интервюта, разкази, статии. 

Четвърт век авторът събира 
тези 80 истории, запазили па-
метта на поколе-
нията. „Люта зима 
и глад посрещнали 
първите българи, 
заселили се в сте-
пите край Азовско 
море. Годината е 
1861. Повече от 
1000 души загина-
ли. Но много повече оцелели. Та-
ка започнала историята на 
сънародниците ни в Таврия.” 
подчертава Л. Паскалов.

С книгата си той се обръща 
към таврийците да помнят, че са 
дошли от България. „Те живеят в 
част от земите, които някога са 
били в пределите на стара Бълга-
рия. Живеят с руснаци и 
украинци. И много е важно да се 
запази историческата им памет. 
Там се гледа да се съхранят пре-
ди всичко езикът и историята.” 
отбелязва Леонид Паскалов и да-
ва пример как се прави това – с 
неделните училища, както и със 
самовъзприемането на хората в 
този край, че са българи.

Тревога у него буди фактът, 
че днес селата с българско насе-
ление в Украйна опустяват, за-
щото много хора са принудени 
да търсят работа в градовете, а 
за да се запази езикът е нужна 
квалифицирана помощ, както и 
помощ от различни дружества и 
от България. Споделя също, че в 
този край идват учители, които 
преподават езика, народно 
творчество, музика, танци, че 
много от младите българи оттам 
днес предпочитат да пътуват до 
България. И така, връзката 
между България и таврийските 
българи остава жива, съществу-
ва.

* * *
Леонид Паскалов е роден в 

село Радоловка, Приморски ра-
йон, Запорожка област 
в учителско семейство. 
Завършва Симферо-
полския държавен уни-
верситет със 
специалност „Руски 
език и литература”. Ра-
боти като учител в 
общообразователното 
училище, като мето-
дист по български език 
и завеждащ методи-
ческия кабинет в ра-
йонния отдел на 
образованието. Едновременно с 
това е и кореспондент в 
културно-просветния вестник за 
българите в Украйна „Роден 
край”. Награден е с паметен ме-
дал „Отец Паисий Хилендарски” 
за заслуги към българското 
образование и почетна грамота 
на Държавната агенция за бълга-
рите в чужбина при Министерс-
кия съвет на България за 
съществен принос в съхранение-
то и популяризирането на 
българската култура и традиции.

* * *
Културно-просветното дру-

жество за връзки с бесарабските 
и таврийските българи „Родолю-
бец”, Департаментът за 

информация и усъвършенстване 
на учители при Софийския уни-
верситет „Св. Климент 
Охридски” и Приморското 
българско дружество „Съдру-
жество”, Запорожска област, 
Украйна организираха предста-

вяне на книгата 
„Таврийски исто-
рии” (Повествова-
ния на българите в 
Таврия) на Леонид 
Паскалов по повод 
70-тата годишнина 
на автора. Редактори 
на книгата са Росица 
Николова, препода-

вател по български език и лите-
ратура в Украинско-български 
многопрофилен лицей, гр. При-
морск, Запорожка област, Украй-
на и Елена Огнянова, известна 
наша писателка и фолклористка. 
Събитието се състоя в Департа-
мента за информация и усъ-
вършенстване на учители в 
София. Книгата е издадена по 
повод 155 годишнината от пре-
селването на българите в Таврия 
с описание на живота им в Се-
верното Приазовие в различни 
исторически епохи. Адресирана 
e към широката аудитория от 
читатели, които се интересуват 
от културата, историята и съвре-
менния живот на българите в 
Украйна и е издадена със съ-
действието на Приморското 
българско културно-просветно 
дружество „Съдружество”.

 

РОСИЦА НИКОЛОВА

ЗА ТАВРИЯ И ЗА 
ЕДИН БЪЛГАРИН

ОТ ТАВРИЯ

...Никога не съм предполага-
ла,че ще имам честта и удоволс-
твието да прочета такива 
потресаващи истории, излезли 
изпод перото на Леонид Паска-
лов и запечатали вълнуващата 
история на българите от Таврия. 
Те са писани през един немалък 

период от време и доста неща са 
се изменили. Нали обаче има и 
следващи поколения!.. Главно за 
тях и заради тях Леонид Саве-
лиевич е положил този невероя-
тен труд. Без памет за миналото 
един народ няма и бъдеще! На-
дявам се всички, в чиито ръце 
попадне тази книжка, да отворят 
ума и сърцето си, душата си, за 
да разберат какви трудолюбиви 
и издържливи, умни и талантли-
ви, какви героични българи е 
имало в Приазовието, в Крим и 
къде ли не, които далеко от 
свидните родни земи не са 
посрамили името българско. Аз 
четох и плаках понякога, но се и 
радвах, защото добавих в живо-

та си още една свидна частичка 
от българския пъзел. Искрено 
вярвам, че няма да остана сама в 
тези чувства!

 из ПРЕДГОВОР-а към кни-
гата „Таврийски истории”

ЛЕОНИД ПАСКАЛОВ

ЗА ВРЕМЕТО, ИСТО-
РИЧЕСКАТА ПАМЕТ И 
ЗА ТРЪНЛИВИЯ ПЪТ 

НА ТАВРИЙСКИТЕ 
БЪЛГАРИ

...По време на третата руско-
турска война 1806-1812 г. около 
24 хиляди души от севе-
роизточните български земи се 
преселили в Бесарабия, управля-
вана тогава от молдовска адми-
нистрация начело с руския 
генерал Михаил Кутузов. Тези 
земи се нуждаели от стопанско 
усвояване. Кутузов участвал в 
извършването на преселването и 
обещавал на бежанците българс-
ка администрация и редица ико-
номически привилегии. А в 
четвъртата поредна война между 
Русия и Турция през 1829-1830 г. 
всъщност България не се осво-
бождава. Но с намесата на някои 
европейски държави, наричани в 
миналото „Велики сили”, и спо-
ред техните интереси се 
подписва Одринският мир на 5 
септември 1830 г. В тоя мирен 
договор чл.11 гласи: „Дава се 
право на българите, участвали 
във войната, да се изселят извън 
пределите на Турция в срок от 18 
месеца...”

И започва поредното голямо-
то преселение в Бесарабия. От 
онези времена се е запазила една 
народна песен. (Записала я от 
свещеника Павел Атанасов от се-
ло Паскалево, Добричко, 
българската фолклористка Елена 
Огнянова).

„...Сега на чужда земя,
далечна – непозната,
без дом, без род отиваме, 
свободни да живееме 
и майката България 
с сърцето ще носиме; 
за нея ще живееме,
от жал за нея ще умрем.“
В резултат на преселването 

общият брой на колонистите е 
към 60 хиляди души. Но едвам те 
в новите руски земи си изгради-
ли къщи и издигнали църкви, 
западната част на Бесарабия, 
според резултатите на Кримската 
война 1853-1856 г. и Парижкия 
мирен договор от 18/30 март 
1856 г., преминала към Молдовс-
кото княжество. При новата 
власт българите били лишени от 
правата и привилегиите, дадени 
им от руското правителство – 
освобождаване от воинска по-
винност и данъци. А опитвания-
та на властта да румънизира 
преселниците извикали масови 
протести и кръвопролития. Това, 
а също и недостигът на земя в 
пренаселената Бесарабия, стана-
ло причина през 1861-1862 г. зна-
чителна част от тях да се 
преселят в Таврия, на земите на 
някогашната GREAT BULGARIA 
(Велика Булгария), както я нари-
чали през VII век византийците. 
Синът на владетеля на Велика 
България хан Кубрат – хан Аспа-

рух, чиято държава се простира-
ла от Балканите до Днепър, в на-
чалото на VII-и век загинал в 
битка с хазарите. Според редица 
украински и български учени 
той е погребан, където е разпо-
ложен днешният град Запорожие 
и затова е твърде значимо място 
за таврийските българи.

Пътят на първите преселни-
ци от Бесарабия бил труден. 
След време таврийският писател 
Мишо Хаджийски в книгата си 
„Българи в Таврия, 1944” ще 
разкаже как българите поели пъ-
тя към далечното Приазовие. 
Тайни руски агенти упътвали бе-
жанците през молдовската гра-
ница, които по глухите друмища 
тръгнали към приграничната 
Камчия. Когато я преминали, 
там ги чакали казаците. „Отпре-

де казашките конници посочва-
ли им пътя и закриляли ги от 
разбойници. – разказва Ха-
джийски. – Тревата била толкова 
голяма, че скривала кервана, 
разтеглил се на километри. На 
Гергьовден стигнали Днепър, 
разположили се на бивак и ре-
шили заедно с другите села да 
направят в чест на празника общ 
курбан… В същия ден от Екате-
ринослав пристигнал конник – 
казак с царски указ за бежанци-
те. Цар Александър им давал го-
леми привилегии. Освобождавал 
ги за десет години от данък и за 
двадесет и пет години от вой-
никлък. Царят им определял зе-
мя за заселване – брега на 
Азовското море, между но-
гайския аул Бердянка на река 
Берда и на Запад до селището 
Кизияр, където е сегашният Ме-
литопол. От казната белият цар 
подарявал на всеки българин по 
15 златни рубли и пет пуда (80 
кг.) жито за семе. И най-главното 
– на всяко венчило се дава по 50 
десетини (500 декара) земя. Три 
дни по случай царския указ бе-
жанците яли и пили. И за да по-
лучат повече земя се досетили да 
изпоженят младежта”. Ха-
джийски споменава разказа на 
дядо Иван Калесник от Инзовка, 
който през 30-те години още бил 
жив и помнил преселването. 
„Венчавали ден и нощ без по-
чивка, докато свещениците не 
прегракнали да пеят „Венчаются 
раба Божия”. Венчавали и три-
найсетгодишни хлапета за вдо-
вици…”

Когато стигнали до селището 
Кизияр, „всеки получил парите и 
житото, а казаците се върнали 
назад. На другия ден отслужили 

молебен в кизиярската църква и 
минали реката. Тук била същата 
степ, където виреел висок буре-
нак. Държавният друм до 
Бердянка едвам се познавал по 
отъпканата трева. До морето, 
където сега е Ботево, бежанците 
спрели и стояли цял месец, дока-
то избрани от всяко село хора 
определят мястото за заселване”. 
И през 1861 -1862 г. в Северното 
Приазовие възникнаха 29 
български колонии, а също и ня-
колко села, населени с гагаузи, 
албанци, молдовци и потомци на 
запорожките казаци. Хаджийски 
ни разказва, как усвоявали диви-
те вълчи степи. „За да се изчисти 
степта, подпалили тревата, както 
правили преди в Бесарабия. 
Опожарили цялата степ и с това 
унищожили много вълци и 
змии. И нощем при воя на 
вълците бежанците разпознава-
ли къде са се настанили селата. 
Първите руски зими били 
жестоки, а бежанците ги посре-
щали в колибите, опушени с 
тръстика, с котлон по средата. 
Край огнището старите 
разказвали за незабравимия ро-
ден край, родния Балкан, където 
върлували юнаци-хайдути. Сви-
рел кавалът, а тъжен момински 
глас отпявал му. Бежанците 
проклинали съдбата си:

„Да се провалят болградци…
че тий ми света пръсная,
света ми Българията,
майка с деца разделия,
в Таврия ни пратия…
Сичките кълнат, проклинат,
най-много кълнат Еманди:
да се провалиш, Еманди,
душата ти място да няма,
ни в рая, нито в джендема,
майка от деца отдели,
братя със сестри раздели.”
Така се започнала историята 

на българите в Таврия. В про-
дължение почти на двеста годи-
ни новите им поколения живеят 
сред украинци, руснаци, немци и 
други народи, с които до 
известна степен са се сродили, но 
са запазили езика и културата си 
и най-важно, привързаността си 
към Майка-България.

Историите на моите герои, 
публикувани на страниците на 
вестника за българите в Украйна 
– „Роден край”, показват нацио-
налното им самосъзнание, жи-
вота им от робското турското 
време до началото на ХХI век. 
Мнозина от разказвачите вече ги 
няма, но при всяко ново прочи-
тане на повествованията им, те 
оживяват в нас и ние пътуваме с 
тях из времето и пространство-
то…

От пармак на пармак се върти 
колелото на времето, сменяйки 
старото със сегашното и про-
карвайки път към бъдещето, къ-
дето всичко пак ще се повтори 
на ново ниво. И така ще про-
дължи безкрайната пътека-
нишка, за която ние се държим и 
която наричаме „история”.

Надявам се, че тази книга-
изповед на таврийските българи, 
които са едно малко клонче от 
многовековното разклонено 
дърво на българския народ, ма-
кар в някаква си степен ще 
послужи за запазването на исто-
рическата ни памет и нацио-
налното ни оцеляване.

БЪЛГАРСКИ ЛИТЕРАТУРЕН СВЯТ
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Ако пътувате през балканс-
ката жп. линия, трябва да отво-
рите прозорец, за да се насладите 
на девствена, красива природа. 
Слезете ли на гара Пирдоп или 
Златица, обединени в едно име 
Съединение, обърнете ли се на 
север, ще видите пътя, лъкату-
шещ нагоре към нищото. 
Стигнете ли края, вече сте в 
Етрополе – хубаво градче, сгуше-
но от всички страни от хълмове 
и оставате с впечатлението, че то-
ва е краят на света. Няма къде 
по-нататък да поемете и 
изведнъж се усещате изгубени в 
безкрая.

Явно не бърза за никъде, не 
висок човечец, подскача нагоре 
към клон на крайпътна джанка, 
задържа клона с една ръка, сякаш 
се люлее и с другата къса не-
дозрели плодове. Пълни про-
виснал от употреба джоб на сако, 
което изглежда е кроено за по-
едър човек. Не издържал да 
преодолява напрежението на 
клона, се отпуска, клонът го 
шибва през лицето. Пада, сяда 
върху тревата, бърше лице с го-
ляма като за ръста му кърпа на 
черни и жълти карета. Мести 
поглед по клоните на отрупаното 
с плод дърво, надвиснало над не-
го с присмех от високото. Спира 
тъжен взор към разпилените из 
треволяка плодове – малки хаме-
леони в жълто и тук–там с поро-
зовяло, осеяно с малки тъмни 
точици. Под дървото е сенчесто, 
горещината не се усеща толкова, 
само потта от напрежението при 
брането засъхва и навсякъде го 
сърби, колкото и да се почесва. 
Единствено роякът мухи наруша-
ва всемирната тишина. 

От далече се прокрадва звук 
като от двигател, звукът бързо се 
засилва и изведнъж върху 
прашния път спира кола. Ръката 
му замира зад ухото и колебливо 
мести поглед към разпознатата 
марка „Бентли“. Зад волана седи 
млад приятен мъж, до него – кра-
савица – достойна съперница на 
колата.

– Еt-rо-pо-lе? – сочи нагоре 
по пътя ръката на мъжа.

– Yes, sir – that’s the way to the 
town1 – упътва на сносен анг-
лийски Дрипата – It’s not so far. 
e distance is three miles or so. 
ere is nothing which can confuse 
you and you will reach the end of 
the world.2

– O-o! You can speak English?
3 

– I wandered the United States.
4 

– We’re newlyweds and we’ve 
been travelling around Europe – 
wherever the road takes us.5

              
1. Да, сър – това е пътят за 

града.
2. Не е много далече. На не пове-

че от три мили. Няма как да се 
объркате и ще се озовете в края на 
света.

3. О-о! Вие говорите английски?
4. Странствал съм из САЩ.
5. А ние сме младоженци и 

странстваме из Европа, където ни 
отведе пътя.

              
Завързва се разговор. Дрипа-

та им разказва за очакванията в 
САЩ и без да е забогатял, се 
възползвал от благотворително 

раздаваните билети за Европа. 
От Ливърпул, с по някой и друг 
ден работа, се придвижвал на 
изток. И ето го, близо до Етропо-
ле, от където е той. Не бърза да се 
прибира – като си помисли за 
насмешките, с които ще го 
посрещнат. Но няма къде другаде 
да отиде. Дори и тук няма къде да 
се свре.

Двамата млади се 
споглеждат. Мъжът почуква с 
пръст зъби. В очите му грейват 
дяволити пламъчета:

– Something popped in my 
head…some kind of idea…6

Жената прекарва език по 
устните си.

– …if you are 
up to it…as I know 
you have invented 
the word ‘party’7

– If it is wild.8

– We are not 
just two lovebirds, 
we are two peas in a 
pod.9 – завършва 
мъжът. 

Допират глави, 
зашепват, жената 
кима одобрително. 
Мъжът се надига, 
слиза от кабриото, 
приближава до 
скитника и се при-
лепва рамо до рамо.

– Works for me.10 – поклаща 
глава жената.

              
6. Нещо ми се завъртя в глава-

та... идея някаква...
7. ...ако си съгласна... като зная, 

че ти си изобретила думата „ку-
пон“...

8. Ако е щуро.
9. Ние не сме просто влюбени, а 

направо сиамски близнаци
10. Става
              
Преглъща недооглозгана 

костилка, зяпва, застинал в не-
доумение. Мъжът му заобяснява 
тихо, другият само кима. Завежда 
го зад колата и вдига капака. След 
малко капакът щраква, мъжете 
застават един до друг, облечени 
еднакво.

Жената извръща глава и ги 
оглежда. Мълчаливо слиза, отва-
ря задната врата и се намества на 
мястото зад шофьора. Мъжът 
поканва с ръка „госта“. Като в по-
лусън Дрипата прекрачва, сяда 
върху ръба на седалката до дама-
та и забива поглед напред. Мъ-
жът и жената се споглеждат, той 
заема мястото зад волана. 
Кабриолетът плавно поема наго-
ре, към върлото.

Планински хълмове са 
обрамчили като в огромна елипса 
китна долина. Малко балканско 
градче се е сгушило в долината, 
замряло в самота. Някъде по сре-
дата, наръфан от постройки, дре-
ме площад. На видно място се 
издига триетажен квадрат. 
Отпред на фасадата се кипри та-
бела. Поизбелял надпис гордо 
гласи: ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ 
ЕТРОПОЛ. До входа е надвисна-
ла лозница в рядка сянка над же-
лязна пейка. Върху пейката седи 
пълна жена, лицето ѝ е на 
бронки, рижавата плитка е 
набрана в руска прическа. В ръ-
ката ѝ дими цигара, стиснала я с 
три пръста.

– Задушно! Да избутаме тия 

горещници един път... – опитва 
да се разхлажда като си вее с 
вестник.

До жената седи дебел, по ро-
бошки, мъж, бърше с кърпа по-
тен врат и кима одобрително.

Откъм далечината се показва 
нещо бяло, чува се боботене на 
кола, шумът преминава в 
кресчендо и кабриолетът закова-
ва на няколко метра пред хотела. 
Двамата от пейката са се изпра-
вили, жената с палец се опитва да 
изгаси цигарата и скрива угарка-

та в джоб. От колата 
слиза елегантен 
господин, заобика-
ля, отваря вратата, 
помага на дамата да 
слезе и ръка в ръка 
се отправят към 
входа на хотела.

– Божке! Това 
не е ли наш Колю – 
рижавата е зяпнала 
в появилата се от 
списание руса кра-
савица. Избърсва 
ръка в полата по на-
вик и заситнява 
след двойката. За-

дъхана ги изпреварва и застава 
зад бюрото на рецепцията.

– На сватбено пътешествие 
сме, та се отбихме за ден, тъй да 
се каже, да посетим родното 
място – фиксира я с поглед, после 
додава – Апартаментът свободен 
ли е?

Жената се обръща зад себе 
си, взема ключ от таблото и все 
тъй безмълвно го подава.

– А куфарите?
– Куфарите ли? – излиза от 

транса – А, да: Танасе!
Въпросният Танас през ця-

лото време следи диалога и на ли-
цето му цъфва израз на 
недоумение, но съобразително се 
отправя към колата. „Младоже-
нецът” се навежда към адми-
нистраторката:

– Гино! Нал’ беше Гина? – са-
мо с мене ще приказвате! Булчето 
знай само английски, бодигарда и 
той. Ресторантът отворен лий?

– Ъхъ, Кольо, ама саму по ве-
черки.

– Дубре! Да ми запазиш най-
хубавата маса. Ами колата?

Гина повдига рамене:

– Къдет’ искате.
От вратата тръгва странна 

група: Танас нарамил три куфара, 
трудно успява да ги балансира, 
зад него двойката младоженци, 
все още ръка в ръка, тръгват към 
стълбището. Последен смирено 
пристъпва шофьорът, стиснал 
под мишница касетка. 

На вратата, като повикани, 
за миг цъфват любопитни. На-
хълтват, дебела жена, начело на 
групата, оправя забрадка и по 
комшийски подхвърля:

– Мър Гино, тоз дан’ е Колю 
от Каракалевите!

Гина гледа някъде нагоре, за-
несена. Все същият красавец, 
пустият му Кара Колю. Че тя, къ-
де ѝ бил ъкълът? – седем пъти му 
отказа, че и на подбив го взема-
ше...

– Речи, ма Гино – той лий? – 
сръгва я с лакът свойски любо-
питната – Ъм, онази кльощавата, 
русата?

– Той! – стросва се Гина –и 
онъз муй жена.

– Не думай! Значи истинай. 
Амчи на времето помня – „С гро-
шовете от имота тръгвам – 
разправяше – Милионер мъ ча-
кайте“.

– Апартамента нае, Софке, 
довечера в ресторанта ще пиру-
ва!– като в сън нарежда злобно 
Гина.

После се изхилва глуповато.
Още от рано ресторантът за-

шумя. На вратата напираха 
клиенти, Танас, разперил ръце, 
обясн яваше:

–Няма! Всичкой заету! Амъ 
нал’ ви думам, няма празен стол.

Управителят на комплекса 

Стойчо Василков оглежда салона, 
като генерал бойно поле. Такъв 
наплив не помнеше откак ми-
нистърката на околната среда с 
областния управител идваха по 
повод незаконната сеч. То си е 
ясно, че не са заседнали от преди 
час за да вечерят, ами от пусто 
любопитство да видят от близо 
Колю, Колю и принцесата му. Из 
целия град е шетала, пустата му 
Софка. В малкото сепаре, седяха 
даже кметът Йовчо Карагьозов, 
кметицата и зам. кметът с дъще-
ря си. Почеса се зад ухо и влезе в 
кухнята.

Помощник-готвачката Мара 
мачкаше нарязан ситно лук със 
сол, заобяснява:

– На, подготвила съм дома-
тити, пиперя, краставицити, 
магданоса режа последно, само 
съм го измила, кат оправя лука 
ши обеля картофите. Ни съ бой, 
Стойчо, тъквас шопска ши им 
поднеса…

Готвачът сечеше котлети 
върху чукана; в тава подредени 
кюфтета и кебапчета; отделно – 
пилетата, разфасовани на 
крилца, бутчета и бяло месо.

– Как си, бай Стефане? – 
обръща се към явно угрижения 
кулинар. 

– Малко зор ши видим, ама 
нейсе, ши съ управим. – отговаря 
без да вдига поглед, докато за-
махва със сатъра. 

Управителят само клати гла-
ва одобрително, после лицето му 
грейва, към двете момичета, кои-
то си мерят бели бонета и се ки-
котят. „Деца, какво да ги 
правиш”, си мисли, нали и двете 
са негови дъщери. После заръчва:

– Да внимавате, особено ти 
Денице, да не се изложите персо-
нално пред господин Каракалев и 
неговата госпожа, щото такива са 
привикнали на луксозности.

От залата долита шум на 
разместени столове, настъпва ти-
шина. Управителят се забързва.

Мъже и жени са станали 
прави, вперили погледи към 
разтворения портал. На стълбите 
се появява Колю – избръснат и 
сресан. До него дамата в лека па-
мучна рокля, косите ѝ вързани на 
опашка, на ушите ѝ блестят 
малки клипси, на врата ѝ виси 
ажурна златна верижка с прове-
сено сърце. Положила ръка върху 
ръката на Колю, пристъпва вни-

мателно върху сандали с 
токчета поне шестнадесет 
сантиметра. Зад тях боди-
гардът, с каменно лице и 
присвити очи, оглежда за-
лата.

Групата стъпва на 
равното, спират и Колю на-
вежда леко глава.

– Добър вечер, дами и 
господа, скъпи съграждани! 
Позволете да ви представя 
съпругата си лейди Грейс 
Каракалева!

Лейди присвива очи, 
усмихва се и прошепва на 
ухото му: 

– I have the feeling as if I 
am being screened.11

– For them, you are like a 
princess from a fairytale.12 – 
обяснява той.

              
11. Имам чувството, че 

съм пред рентген.
12. За тях Вие сте като 

принцеса от приказка.
              
Залата зашумява, столове 

тракат, клиентите заемат местата 
си. Управителят тактично по-
вежда тримата към масата, 
придръпва стола на госпожата и 
угоднически пожелава „Гут апи-
тайт“, прави път на по-малката си 
дъщеря и тактично се оттегля. 
„Съпрузите” са заели срещупо-
ложно първите две места на ма-
сата за шестима, бодигардът 
заема крайното място в полу-
сянката. Виктория поднася три 
менюта и застава почтително с 

ПАНАЙОТ МАРКОВ

НОСТАЛГИЯ

Панайот Марков е роден 
през 1934 година. Пише от 
ранна възраст, но след реди-
ца горчиви опити с изда-
телства,  през 50-те години 
изоставя тази своя мечта, а 
по-късно и спира изобщо да 
пише. До сега.

Всеки човек в определен 
момент от живота си 
изпитва носталгия. Има 
нужда да се върне назад във 
времето или пространство-
то – към детството и мла-
достта, към родното и рода, 
към живите и тези, остана-
ли само в спомена. Да се по-
мири с тях или да се сбогува 
завинаги. И всеки го прави по 
своему.

А роденият да пише по-
сяга към думите…
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карнетка и химикал в ръце. 
Вдъхва аромата на лек парфюм и 
гледа ненаситно толкова отблизо 
ефирното създание – такива с ча-
сове разглеждат в списания със 
сестра си.

– Ти не беше ли Стойчова 
щерка? – припомня си Колю. – 
Беше хубаво дете, ама си станала 
истинска хубавица.

Момичето се изчервява, той 
се засмива доволен и продължава:

– Виж к’во, мойто момиче – 
зарежи тия бумаги! За жена ми 
бутилка изстудено „Шардоне“, ъ-
ъ салата, нещо зелено с бяло месо 
от пиле и ако може майстора да 
измисли някаква заливка, по-та-
ка. За мен и бодигарда уиски, лед 
и газирана вода. А от онова сире-
не „бел мъж“ имате, нали? – мо-
мичето кимна – Но да го 
поднесат в малки порции по 
европейски. За после, значи – 
стек, знаеш какво е стек, нали? 
Червено вино, сухо, леко охладе-
но. Дан’ забравя – бях заръчал да 
изстудите шампанско, провери 
готово ли е, ама само кога ви дам 
знак, захващайте да ги носите!

Деница вземаше поръчките в 
залата. Двете сестри се спогледа-
ха, шмугнаха се в кухнята и при-
лепили глави, в скороговорка 
разменяха клюките. Деница се 
изкиска. 

Колю се опитваше да се 
държи достолепно, само нервното 
тихо барабанене с пръсти по маса-
та издаваше напрежението му.

– Why have they dressed so 
funny in this scorching heat?13 – за-
пита жената.– And have put on so 
many trinkets – it is easy to see they 
are from the cheapest kind.14

– ey thought that you will be 
dressed for a ball. Generally, they 
are humble and honest folk. ey 
are poor, many of them were 
Gastarbeiter and know some 
languages just to get by.15

              
13. Защо са се облекли в тая го-

рещина парадно?
14. И се накичили с толкова 

дрънкулки – от пръв поглед се вижда, 
че са от бит пазар.

15. Мислели са, че ще сте 
натруфена и Вие. Иначе са скромни и 
почтени хорица. Бедни са, но много 
от тях са били „гастарбайтери“ и 
дори поназнайват езици.

              
Виктория вече сервираше 

притеснено първи сервис и се 
оттегли. Пред сепарето се пото-
порчи кметът, зае заучена поза и 
вдигна чаша.

– Уважаема госпожо, госпо-
дин Каракалев, позволете ми в 
качеството ми на водач на това 
скромно поселение и от името на 
гражданите му да вдигна тост за 
честта, която ни оказвате! Надя-
ваме се да останете доволни от 
пребиваването си в нашето 
китно градче. Чувство на гордост 
ни изпълва, че това е и Ваше 
родно място! Наздраве!

Цялата публика на крака, с 
чаша в ръка, следеше със затаен 
дъх словото на пастира си 
Наздравицата на кмета бе 
последвана от мощно, малко 
нестройно: „Наздраве!“.

Колю се изправи. Обгърна с 
поглед залата. Почувства се 

изпълнен с благодат. Усещаше, че 
това е неговият звезден миг. 
Вдигна високо чаша.

– Дами и господа, скъпи 
съграждани! – прозвуча малко 
неуверено, прокашля се, усети 
незнайна енергия и продължи:

– Като познавам всички вас 
като трудолюбиви и почтени 
граждани и съседи, ми се иска да 
бяхте поканени на брачната цере-
мония на нашето младо се-
мейство! За съжаление, оброкът 
между лейди Грейс и моя милост 
бе извършен, съобразно тради-
циите, в замъка на рода ѝ. Затова, 
позволете ми да вдигнем наздра-
вица, когато персоналът е готов 
да поднесе от името на двама ни 
по чаша шампанско за всички!

Двете сервитьорки се появи-
ха, бутайки количка с бутилки 
шампанско. Гръмнаха запушалки, 
залата бръмна като кошер, вико-
ве „Браво“ се смесиха с ръ-
копляскания. За почетните гости 
се намериха чаши за шампанско, 
сервитьорките чевръсто разлива-
ха, някои вече отпиваха. 
Приключили, сестрите застинаха, 
вперили погледи към сепарето. 
Въодушевеният Каракалев гордо 
вдигна чаша:

– Дами и господа! Всички 
сме слушали за носталгия по ро-
дината. Там, в чужбина, всред 
несгоди и непосилен труд, я усе-
щаш! – паузата, по-малко рито-
рична, отколкото емоционална, 
набъбна в гърдите му. – Но тук, – 
пое си въздух и продължи –в 
родното място, където си обичал 
и в тихите нощи размишлявал за 
света, осъзнаващ истинската ѝ 
мощ. Наздраве!

От залата изригна хорово 
“Наздраве!“, заръкопляскаха, до-
летяха викове „Браво!“ Оркестъ-
рът – акордеон, тромпет и китара 
– поде любимата за етрополчани 
песен „Синьото елече“, някой 
разкършва снага, стройна етро-
полка улавя ръката му, после дру-
ги и около масите се извива хоро.

Лейди се извръща към боди-
гарда и прошепва:

– Oh, this is hilarious!16 
              
16. Започна да става забавно!
              
Той кимва в знак на съгласие 

и изправя мигновената усмивка в 
непроницаема физиономия на 
бодигард.

Оркестърът замлъква, хоро-
то се разпръсква, кметът 
изниква, облегнал фамилиарно 
ръка върху парапета на сепарето. 
Вдига чаша за тост:

– Наздраве! – покланя се към 
гостите и забива поглед, като 
хипнотизатор, към публиката. 

След бързото хоро мъжете 
разкопчават яки, дами си веят с 
ветрила, други си проверяват 
скришом лицето в огледалце.

Кметът продължава 
тържествено:

– Ще останем ли длъжници 
на Историята? Не! И не! Затова, 
от името на кметската управа и 
доблестните граждани, предла-
гам: да обявим скъпия ни госпо-
дин Каракалев за почетен 
гражданин на нашия град!

Залата избухва – викове 

„Браво!“ и „Да живее!“ се сливат 
с тропане на крака, всички стават 
прави, масовата екзалтация 
плисва, оркестърът подема 
химна, женски глас се извисява, 
някои, малко фалшиво, се при-
съединяват.

Младоженците се изправят и 
в поза на кралска двойка приемат 
невъзмутимо нестихващите ова-
ции. Младоженецът, несещаш 
куркането на празните си черва, 
стои изпънат като статуя, две ва-
дички сълзи се срещат при бра-
дичката му...

Късно сутринта Танас стое-
ше до рецепцията като страж 
пред куфарите. Гина, намусена, 
както обикновено, опяваше. Той 
слушаше с половин ухо, а погле-
дът му ревниво следеше групата, 
наобиколила кабриото. Излезе 
навън и подвикна:

– Ко прайти, маайте се от ко-
лата!

– Трай де – подхвърли някой 
– само гледаме.

Наоколо безредно бяха 
паркирани коли, някои готови за 
скрап, макар все западни марки. 
Мераклиите оглеждаха всяка 
подробност по колата, коменти-
раха надълго, цъкаха с език и 
оставяха впечатление, че ей сега 
ще скъсат пазарлъка. Тих глас 
авторитетно обясняваше:

– Бентли Азур 1977 V 8! 
Лукс, четириместно кабрио! 360 
конски сили, за шест секунди и 
три десети сто метра, макси-
мална скорост 241 километра...

Появи се бодигардът, зад не-
го тепаше Танас, помъкнал куфа-
рите. Мъжете се отдръпнаха 
почтително. Бодигардът отвори 
багажника, настаниха куфарите, 
огледа паркираните наоколо мо-
торни возила и застана до колата. 
От към рецепцията се появиха 
Каракалев и дамата, положила 
ръка върху ръката му, като 
пристъпваше предпазливо. Даде 
знак на бодигарда, който ѝ отво-
ри врата, тя се настани, той 
затвори вратата и премина от 
другата страна на колата.

– Довиждане, момчета! – 
обърна се свойски Каракалев към 
мъжете, раздвоени във възхище-
нието между „Бентли“-то и 
изящната красавица – Дано даде 
Господ отново да се видим!

Прекрачи отворената врата, 
бодигардът я бутна и зае мястото 
зад волана. Двигателят замърка, 
избоботи и като за миг се скри 
зад завоя. Мъжете стояха 
прехласнати, някои продължава-
ха да махат с ръка.

***
Колата спира на мястото на 

срещата край джанката. Колю и 
шофьорът слизат от колата, оти-
ват отзад. Когато капакът 
щраква, Колю, в ръка с вързопа 
свои дрехи, приближава до дама-
та. Тя му подава ръка, той я целу-
ва, покланя се последователно на 
двамата. Дамата се премества до 
шофьора, махва с ръка зад гръб, 
тихото ‘Bye’ се слива с шума на 
двигателя и колата плавно по-
тегля. Колю приглася ‘Goodbye, 
goodbay’, маха с ръка, подхлъзва 
се на омекнали сливи, тупва по 
задник и продължава да маха 
към изгубващата се в далечината 
кола.

От стр. 7 НОСТАЛГИЯ ДИМИТЪР КЪНЕВ

*     *     *
Слушам чаровния танц

на водата,
гледам на залеза диска червен
с акорди последни от тъжна 

соната
се слива с безкрая красивия ден.

С вика разтревожен
на морските птици

слиза над залива бавно нощта,
морето разтваря широко

зеници – 
под звездния покрив

прегръща света.

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

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

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

*     *     *
В най-зловещия ъгъл на ада,
сред катрана от дяволски смях,
всяка обич докрай ще 

изстрадам
като вихър от земния грях.

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

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

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

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

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

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

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

*     *     *
Цял живот те търсих,

за да срещна
обич като в твоите очи,

тръгвах тъжен все
в посока грешна,

от която споменът горчи…

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

Онзи миг – тъй кратък
и безкраен,

в който грабнах твоята ръка,
благославям жеста ти случаен
и до теб оставам си така.

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

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ, БЕЛЕТРИСТИКА

*      *     *
Моят ден
тръби тревога,
цял обсебен
от мисъл една:
по-надолу
да сляза не мога
от Марианската долина.
Еверест
е цел висока,
но безсмислен,
ненужен ход,
предпочитам
водата дълбока
в този кратък
човешки живот.
Ще вървя
сред океана
от безбройни
човешки съдби,
може би
и ще остана
сред житейските дълбини.
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Oт брой 52
Само гласът на Зюмбюла 

кънтеше в бялата непрогледна 
пелена, но той не можеше да 
отрони и дума. Толкова дълго ча-
ка възмездието, за главите, които 
не той беше отрязал, толкова го-
дини не спа, като човек, толкова 
нощи се буди и скача в кревата, 
греха го изяде жив, ослепи го за 
красотите на Герлово, за добрина-
та на старците, за гиздавата му 
разплакана булка. Зелените и 
прекрасни очи, още повече 
разчовъркаха душевната му рана, 
разлютиха болката и вината за 
стореното. И сега, точно сега, ко-
гато коравото му мъжко сърце 
омекна, когато отвори очи за 
всичката хубост на белия свят, 
куршумът щеше да ги затвори за-
винаги. Здравата ръка изпусна 
пищова, но ранената стискаше 
здраво китката. Лепкавата гъста 
мъгла зазиждаше сините му очи, 
но онемелия му глас продължава-
ше да кънти оглушително в уши-
те му.

„Ти не прости и за теб прошка 
няма!.. Прощавам, всичко про-
щавам, само още веднъж да видя 
Зюмбюла. Таз китка да и закича. 
Тоз, грозния свят го прощавам, 
щото е хубав пустия, като 
Зюмбюла.”

С мъка примами ранения кон, 
но не можа да го възседне. Увисна 
на корем през седлото. Нямаше 
сили да го подкара. Добре, че 
Алчо си знаеше пътя.

„Само да не изпусна китка-
та…” – помисли си той преди 
кръвта да нахлуе в главата му и да 
потъне отново в мъглата. От 
мъглата излезе бос беловлас ста-
рец в ослепително бяла слънчева 
роба, хвана коня за юздата и го 
поведе. „Как прилича на ходжата 
от Могилец…” – последно 
проблясна в главата на Радул. 
Алчо спря пред портата и той 
падна. Зюмбюла писна на умряло 
и се свлече на плочника.

Баба Тина викна на мъжа си и 
старецът дотърча, като младо 
ергенче. Издърпаха Радул изпод 
коня, изправиха го на крака и го 
дотътриха в собата. Сложиха го 
да легне и баба Тина разпра 
кървавия му ръкав. Огледа рана-
та и я опипа. Куршумът беше ми-
нал през мускула и излязъл. 
Проми раната с тетра и сложи ла-
па. Превърза го с бял кенарен 
парцал и го зави с черга. Дядо 
Димитър внесе на ръце при-
падналата кадъна. Бабичката я 
напръска с вода, зашлеви я два, 
три пъти през лицето и я дигна 
на крака:

- Дай си сърце, моме не та ща 
такваз глезла.

- Той целият е в кръв ма, бабо, 
амен, амен умрял…

- Ще му мине като на куче. 
През нощта ще миеш раната с 
тетра и ще сменяш лапата. Утре 
ще го дигнем на крака.

Зюмбюла се освести бързо. 
Свали му чизмите и го разсъбле-
че. Целуваше го и тихите й сълзи 
миеха лицето му.

- То било хубаво да си ранен. 
– помисли си Радул. Уж китка й 
носих, пък тя с момини сълзи це-
лия ма накичи. 

Миризмата на момина сълза и 
лавандула попи в мозъка му и го 
унесе. Зюмбюла стоя дълго 

надвесена над спящия си, леко 
похъркващ мъж и го помилва 
плахо от страх да не го събуди. 
Влезе баба Тина. Проми раната и 
смени превръзката.

- Спи като окъпан. За два дни, 
раната ще се затвори. Обещах ти 
мъжа, послуша ме и сама си го 
намери. От тук натам 
ти ще го лекуваш.

- Как ма, бабо, как 
аз?...

- Целувай го. Да те 
гледа в съня си, да се 
усмихва, да спи с 
отворени очи. Ти си 
омайното биле веке, 
от севдата по-голям 
хекимин (доктор), ня-
ма.

Бабата излезе на пръсти и Ра-
дул сънува дивен сън. Един зеле-
ноок женски ангел хвърли ризата 
си в танцуващата светлина на 
кандилото. Хиляда златни искри-
ци полепваха по голата неземна 
снага и блещукаха, като светулки 
в мрака. „За мен ли е всичката та-
зи хубост?” прошепна Радул с 
пресъхнало гърло. Голият огнен 
ангел благодареше на Господ за 
живота на мъжа си и молеше 
Света Богородица за любовта му. 
Молитвите бяха чути, грехът бе-
ше благословен. Тази нощ жена 
му, му стана жена. Две рани – 
мъжката и женската смесиха 
кръвта си завинаги.

ЛАКОМО ДУПЕ,
КРЪВ СЕРЕ

Рано сутринта Татар паша до-
летя в Герлово на запенения си ат 
(кон). Тежките му скърцащи 
стъпки разклатиха чердака и 
разбудиха младоженците. 
Зюмбюла скочи и посрещна па-
шата на вратата. Татаринът нахлу 
в собата, без да я погледне и се 
спря пред леглото на Радул. 
Отхвърли завивката и дълго 
разглежда раната му.

- Ходиш си с късмета, побра-
тиме.

- То пък един късмет, куршум 
под сърцето.

- Аз приказвам, ама кой да чу-
ва. Що хукна тъй сам бе дебела 
главо...

- На косъм се отървах...
- Добре, че Аллах та варди, го-

лям късмет извади. Онбашията 
ми хвана катилите. Знаеш ли кой 
та гръмна. Твоят Юмер, дето на 
софрата си го редеше, от твойта 
ръка ядеше, дето всичкия си 
имот на него остави.

- Моят Юмер, дето като брат 
ми беше... Да ма замеря с куршум, 
не го вярвам.

- Вярвай го, дадох му мъки 
нощес и всичко си каза, преди да 
увисне на въжето.

- Що му е да ма убива, хиляда 
овце му оставих, къшли, а херге-
лето артък (в повече), не съм 
броил конете. Що му е да ма 
гърми.

- За бейска чалма. Емир бей 
му рекъл: „Донес ми главата на 
дюмнето и имането на брат ми е 
твое, барабар с бейството, бара-
бар (заедно) с неговия сарай. Ще 
те водя при кадията тапия да ти 
извадим.” И тоз тарикат, главорез 
се хванал на ченгела дето най му 
мяза. Будала с будала, чалма мо-
жеш да вземеш, ама глава нямаш 

за нея. Главата ти гаргите я 
кълват от сабахлен.

- Кой е другия?...
- Нури ага, онбашият на бея – 

и той виси на орехите.
- Други ще прати, паша.
- Тез не се ли върнат, други 

няма да додат.
- Отде си сигурен?
- Тоз какаванин (не-

къдърник) Нури разпра-
вя, че беят ходил в 
Русчук при Сабри паша, 
валията, аскер да иска, 
войска на Герлово да до-
ди. Щото там се крие 
един гяур, дюмне и катил 
дето затрил брат му и 
още двама сеймени. 

Всичко му разправил за тебе, ама 
пашата не кандисал войска да 
прати. „Аскер не мога да пратя.” 
тъй рекъл. „Всяка пушка, тука ми 
трябва да вардя Дунава. Виж 
какво лошо време доди. Пък и да 
мога, лично трябва да ида. Туй е 
татарски султан, моя ранг носи. 
Ще пратя валията на Шумна с 
двайсет заптии да не ти счупя ха-
търа. Ама ти не се надявай много. 
Щото серт човек е хана, ако се до-
качи нещо, може по едно дърво 
да им тегли и да ги изпроводи 
пеш, на босо до Шумна.”

- Аз що да чиня паша, работа-
та стана дебела?

- Леш тука, почивай. Не бери 
грижа за нищо.

Дядо Димитър, мъжът на зна-
харката се провикна от чардака:

- Конници идват паша, 
заптии.

- Де ги разбра, бай Димитре, 
какви са?

- Формата им синя, султански 
хора.

Пашата излезе на чардака и 
стреля с пищова си. От гората 
изскочиха стотина конника, пре-
пуснаха кушия и оградиха 
заптиите. Водеше ги наперен 
офицер. Мълчаливо, без пушка 
да пукне, поведоха пленените 
стражари към сараите. Татар па-
ша долетя на черния си вран кон 
и застана начело на тази тиха, ка-
то погребение, кавалкада. „Ама 
че куркапан” каза си валията.

Беше новоизлюпен 
полковник, преди месец изпратен 
в провинцията. Вярваше, че 
султанът е само един в Истанбул, 
сега видя, че има и друг султан, 
тук в Герлово. Стигнаха сараите, 
без да обелят и дума. Пред голя-
мата желязна порта, Татар паша 
обърна коня си и запречи пътя на 
валията.

- Добре си дошъл полковник, 
какво те води при хана?

- Идвам по заповед на 
Русчукския валия.

- По каква молба, ефенди?
- Търсим един бабаит гяур, 

убил бея на Дервент и двама пра-
воверни. Гаврил се с главите им. 
Радул викат на този катил. При 
вас се криел.

- Ще кажа на хана, вие не сли-
зайте от конете!

Двукрилата желязна врата се 
отвори, пашата влезе и тя хлопна 
зад него. Полковникът замери с 
очи сарая, от каменния кат с лю-
бопитство го гледаха право в че-
лото цевите на стотина пушки. 
Портите пак се отвориха и гра-
мадният, усмихнат паша се появи 
на прага.

- Валия ефенди, хана си каза 
думата. В Герлово няма такъв 
хайрсъзин Радул. Пожелава ви 
лек път до Шумна. Носи и много 
здраве на Русчукския валия.

„Е, затуй няма прокопсия, за-
туй ни е такова дереджето. 
Навсякъде дерибеи, навсякъде 
султани и всеки царува на своя 
глава. Няма аскер. Няма държава. 
Всичките пушки вдигнали и кой-
то повече има, той и валия и 
имам, и султан, и закон, и негов 
ред туря. Затуй за месец три пъти 
обират търговци посред бял ден 
на пътя между Шумна и Ески 
джумая. Уж уши, агенти бол и 
правоверни и гяури, и носят ама 
отида ли на место, работата 
свършена. Каруците и хората 
обрани пък от разбойниците ни 
вест ни кост. Сякаш каймаканина 
им е главатар. Пък той и харем 
има и къща конак. Какво да 
докладвам на пашата в Русчук? В 
каазата, заптиите хаирсъзи, 
парсата с разбойниците делят и 
сичкото е по мед и масло.”

Полковникът сиктирдоса на 
ум всичките татари барабар с па-
шата и хана, и сбута коня 
обратно. Заптиите се повлякоха 
подире му, жадни и гладни. 
Юзбашията се захили зад гърба 
на началника си:

„Взе ли си петте пари, валия. 
Духнаха ли ти под навирения 
куйрук. Седна ли си на такования 
задник. Ама чакай, още ще ви-
диш.“

Нито валията, нито някой от 
заптиетата знаеха, че юзбашията 
като всеки турски чиновник су-
чеше от две майки; че е на втора 
плата при хана от години и 
извести пашата за идването им в 
Герлово още преди седмица.

Татар паша се загледа в чезне-
щата конна пушилка. После 
бавно премести поглед към оре-
хите. Гаргите бяха накачулили 
увисналите тела. Обесените при-
личаха на грамадни салкъми 
черно грозде. Извади пищова от 
пояса и стреля. Орляците се 
разлетяха с крясъци над дървета-
та. Лъсна голото жълто лице на 
Юмер, надупчено, оголило 
хищни зъби с две черни дупки, 
вместо очи.

„Пусто човешко око, насита 
няма!” помисли си пашата. 
„Златни пагони да туриш, не си 
ли на ранга им, ще те премажат! 
Голямо имане да докопаш, кака-
ванин ли си, ще се прахоса. Голя-
ма къща да дигнеш, аджамия ли 
си, ще те затрупа! Ей го тоз тари-
кат, катил, бейска чалма решил да 
си тури. Де ще я туриш бе будала, 
глава нямаш, очи нямаш, гаргите 
храниш, ама още ти е мерак 
чалмата. На ти мойта, слез от 
клона и си я тури, харизвам ти я, 
ако можеш вземи я... Ако можеш, 
ама не можеш!

БОГ ДАЛ, БОГ ВЗЕЛ

Зюмбюла започна да наедрява. 
Лятото се беше заклещило в ра-
китака и дремеше под тихите 
топли води на реката. Дните се 
влачеха, безкрайни и умислени, а 
натежалите златни ниви вече съ-
нуваха жътвата. Чекръка, който 
измайсториха самоковските 
майстори по поръчка на Радул, 
вадеше вода от реката и цареви-

цата беше луднала, като кадъна в 
нови шалвари. Кратката и отру-
дена есен претъпка хамбарите в 
Герлово.

- Златен да е твоят чекрък, ке-
хая. – радваше се баба Тина. – Пе-
десе зими изкарах, педесе лета 
ниви гледам, такваз царевица не 
съм видела.

Радул се усмихваше под 
мустак. Усети я пустата суша, 
първи. Нивята по Шумна и Ески 
джумая изгоряха. Сега крина 
зърно вървеше за крина злато. 
Златен чекрък, златна вода. Аске-
рът прибра бая берекет, ама пак 
остана и за пазара в Ески джумая. 
Накрая кирията излезе сандък 
със злато. С пашата го замъкнаха 
при хана. Той зарови в жълтици-
те менче към две оки, напълни го 
дикме (до горе) и го сложи пред 
Радул:

- Кехая, хаберлия човек си ти, 
халал да ти е за майсторлъка. От 
тоз моя кяр (печалба), дето ти ми 
го изкара, ето ти твоя пай.

Вечерта Радул изсипа златото 
на леглото пред смаяните очи на 
Зюмбюла.

- Боже, колко алтъни, колко…
- Аз не съм ги броил, ти ако 

искаш чети ги. Твои са.
- Пусти жълтици, лъскави, 

ама ни се ядат, ни се пият.
- Ни се ядат, ни се пият, само 

на гиздава бяла шия се носят.
Радул я бутна на златното 

легло и нареди върху наедрелите 
и гърди три реда от най-големите 
пендари:

- Направи си гердан от тез 
алтъни.

- Един наниз ми стига, Радуле.
- Не, три реда, на туй бялото 

гърло и три реда са малко.
- Боже ще ми откъснат шията 

– засмя се Зюмбюла и го целуна.
Тази вечер баба Тина ги пока-

ни на курбан и тиквеник. Радул 
изсипа на софрата една шепа 
жълтици. Старците се просълзи-
ха, но не докоснаха златото.

- Ако е рекъл Господ, към 
края на март, рожба да чакаш, ке-
хая.

- Пашата ми даде дума бабо, 
кръстник на сина ми да стане.

- Ми ти що си се умълчала, 
дъще?

- Хабер искам на мама да пра-
тя, бабо.

- Сакън, само туй недей. Го-
лям сакътлък ще сториш. Беят 
пак катили ще прати на мъжа ти.

Радул знаеше, че тя отдавна 
тъгува за майка си, но никога не 
смееше да го изрече на глас. До-
жаля му, че бабата я сряза, като 
любеница, прегърна я през рамо 
и рече тихо:

- Булка, нека първо Господ го 
даде душо, пък тогава ще изпра-
тим хаир хабер на майка ти.

- Не ща, щом толкова е 
страшно за тебе, не ща.

- Не бой се, измислил съм го 
аз, едни копанари от Козлуджа 
ще пратя. Гаванки и лъжици про-
дават, фукарии, ще влязат в 
Дервент, ще излязат и никой ня-
ма да ги види. Ей тез, на майка ти 
ще кажат. Лицето на Зюмбюла 
пламна и тя се хвърли на шията 
му. Колко много обичаше тя своя 
мъж, как я разбираше той, как я 
усещаше, как надничаше до дъ-
ното на душата и.

Следва
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КОСТАДИН
КОРУЧЕВ

ИЗПРАЩАНЕ

На Криси

Града огласят клаксони звънливи –
абитуриентските паради са това,
младежки, поривите причудливи – 
коли накичени с балони, с красота.

Облечена за бал – пред нас – Кристина: 
родители, роднините за тост стоим.
До вчера ученичка, днес красива,
свободна българка е – миг неустоим…

Звънтят пенливи чашите с шампанско – 
край Криси се редим за снимки,

автограф.
За спомени с момичето „балканско”
на снимките излизаме съвсем без гаф…

Накрая, както е за ритуала – 
бащата, ливнал и вода, се суети…
Преди да тръгне от дома за бала
Кристина мина „по вода” – да й върви.  

25.05.2017 г.

ДУШАТА  МИ…

Душата ми живее с всеки спомен.
Добър и лош, приема го вежлива.
И... гледа хората в света огромен:
внимателно, безмерно търпелива.

Тя пълни ми живота днес с романи –
на преживяното е тя в средата,

където радост, скръб,  любов събрани
прокарват пътищата на съдбата…

И е чувствителна като кралица:  
„Ти стой си на живота все в капана…
Човек е роб на своята душица
не влизай сам на ада и в казана…”

И питам я дали ще видя рая,
но... тя е по природа мълчалива…
„Не можеш, казва, да му хванеш края –
ще дойде лошото с беда мъглива…”

Животът ми – романите… Лавица…
Поглежда и към рая, и към ада…
Душата дава ми живец, искрица
и от сърце тя люби, пее, страда. 
        

ЛЮБОВ СЛУЧАЙНА

Върви покрай дърветата девойка,
развява кехлибарена коса,
в красива рокля – цветна,

с лятна кройка...
Пристъпва  нежно в горската роса…

Реших, че срещата ще бъде наша – 
вървях аз тихо, да не се смути. 
Стаих дъха си, да не я уплаша...
Сърцето си оставих да тупти…

В гората пътищата ни се сляха ...
А... двама, колко лесно е да се върви.
Стъписана се спря, но без уплаха – 
лицето нежен огън зачерви...

Живота си набързо ми разказа –
нелеко детство, малки две деца...
Но... да говорим за любов отказа:
коварни били хорските сърца…

Вървеше, хубава до мене, млада.
Случайно ли...  любов ни озари...
Човек обича, мрази – после страда...
Но горската прегръдка ни спаси.

ЖИВОТЪТ Е ТЪЙ
ТЕАТРАЛЕН…

Животът ни е сцена на театър,
артистите  – деца, мъже, жени.
И... всеки акт си има имитатор,
известен с хумор, злоба, хитрини....

Животът си върви напред – неспирен.
Артистите му – като ярките звезди.
Показват ни изкуство с поглед мирен,
с герои – взети днес от хорските съдби...

Големите артисти имат роли,
запазени и отредени без закон…
На малките не им достига воля
да седнат в позлатения им трон...

Животът ни е сцена на театър,
създаваща артисти нощ и ден: 
човек, артист, живот и... имитатор
заучено повтарят стар рефрен.

ЛЕТЕН РИБОЛОВ 

Пътувам в рейса, гледам към морето
картина синя – рой рибарски лодки.
За улов хвърлят мрежи и серкмета.
Не са регатите – на морските разходки...

Големи са рибарските дружини 
и търсят рибата с ръка човешка –
готови са да милват и делфини,
а еколозите шептят: „Да няма греша?...”

Рибарите са с мисли и копнежи

за приказен, за незапомнен улов.
Разхвърлят парагади, куки, мрежи...
И търсят рибата те с цвят неонов…

Вълните, вятърът пасажа пазят   
и от капана все на мрежите го гонят…
Рибарите вълнението мразят – 
разкъсва мрежи бурята, щом хване.

Вълните, бурното море са рибна стража.
Морето в гневен щорм –

мечта коварна...
Природата спаси и днес пасажа, 
а лодките обърнаха към Варна...    

ТАЙНАТА ЛЮБОВ                  

Любов без име е и съществува.
Не е прищявка или самоцел.
При нея много, много се рискува...
За да я имаш, трябва да си смел.

Жена ли, мъж ли – пазят си я скрита.
Законът й е таен и суров.
Веднъж не спазен, той дори не пита –
оставаш сам, без капчица любов!

А имаш ли я, имаш ти магия.
Трептиш с утехата на всеки дар…
Калена е в житейската стихия – 
на две сърца е само господар.

От всичко друго тя е по-омайна.
Живее в неизвестност, с тайствен лик.
Откраднат миг е тя – любовна тайна,
а любовта си има път велик.

Любов без име. Жертвите са двама.
Възнасяща е – полет на орел.
Законът е един за мъж и дама –
дарява тя с любов, ако си смел.

Четири дни (10–13.11.2017) 
бях съпричастен на вълненията и 
преживяванията на група бълга-
ри, между които и писатели от 
Варна, по дестинацията: Варна – 
Болград – Измаил (Украйна). За 
моя радост туроператорът от 
фирма „Булуей” Емилия Пеева се 
оказа дете на инженер от авиа-
цията и аз – летецът, бързо наме-
рих общ език с нея. А още с 
първите й разкази пролича, че ни 
води,  един компетентен, 
отзивчив, коректен и ерудиран 
туроператор...

От Варна потеглихме в 05.00 
часа на 10.11.2017 година с дваде-
сетместно лицензирано туристи-
ческо автобусче. След 
преминаването на границата с 
Румъния, туроператорът ни пре-
достави интересна информация 
за преминаващите пред погледа 
ни местности, архитектурни па-
метници, градове и туристически 
обекти. Впечатляващо бе това, че 
в този край на Румъния има око-
ло 5  000 моста като по-голямата 
част от тях са изградени за пре-
сичане на река Дунав и нейната 
делта с трите големи ръкава. Впе-
чатли ме фактът, че пътната мре-
жа се поддържа добре и 
магистралите се преминават само 
със съответното заплащане. Пре-
минахме край „Стария мост”, дъ-
лъг 4,5 км и все още с 
функционираща по него же-
лезница. Не без вълнение прео-
доляхме и моста, наречен „Карл 
Първи”, на името на основателя 
на Румънската държава. Навли-
зайки в „Циганската област” Е. 

Пеева с доста подробности отбе-
ляза, че в нея живее население от 
близо един милион представите-
ли на ромския етнос. И допълни, 
че тъй като този етнос е по-беден 
от останалите, живеещи на тери-
торията на Румъния, държавата е 
поела всички разходи по обуче-
нието на ромите. Преминавайки 
през градовете Браила и Галац 
отново бяхме учтиво запознати 
със знайна и незнайна информа-
ция: „Град Браила – пристанищен 
град, основан от готите, след това 
идват траките. След 1500-та годи-
на идват даките. През 1540 годи-
на е превзет от турците. От 
историята на близкото минало 
знаем, че в този град са се орга-
низирали хайдушките ни чети, 
живели са българските хъшове.” 
В браилска кръчма поетът 
Христо Ботев написва стихотво-
рението си „На прощаване”, а бъ-
дещият патриарх на българската 
литература Иван Вазов като мла-
деж е живял тук сред хъшовете и 
добре познава кръчмата на 
Странджата, писал е стихове, ве-
роятно и разкази. Не на последно 
място ни развълнува фактът, че 
тук е създадено „Българското 
научно дружество”, прерастнало 
впоследствие в БАН (Българска 
академия на науките).

Също така по време на турс-
кото подтисничество в този ру-
мънски град са създадени: 

„Първото литературно дру-
жество”; Добри Войников създа-
ва театър; Димитър Паничков – 
печатница, която печата на 
български език; подвизавал се е 
тук и Димитър Греков; Георги 
Стойков Раковски се проявява 
като организатор на бунтовете в 
Браила и на чети срещу турците. 
С микрофон в ръка туроперато-
рът Емилия Пеева ни запозна с 
толкова много исторически мо-
менти от живота на известни 
български личности, че си по-
мислих за нея – навярно исто-
рията заема не само важно място 
в нейния живот, но се е пре-
върнала и в необходимост за съ-
ществуване.

И при преминаването ни през 
град Галац беше същото: много 
данни и факти изпъстряха исто-
рическия й прочит. Галац: добре 
развит промишлен център. 
Развива се всичко. И най-важно-
то – никаква безработица. Но в 
същото време, голямо замърся-
ване от промишлеността, което 
се почувства и в автобуса; градът 
е безмитна зона, град-парк гради-
на, телевизионна индустрия, те-
левизионна кула, планетариум; 
населението е силно религиозно  
– католици и православни…

И така, неусетно се озовахме 
на границата Румъния-Молдова 
при граничния пункт – Гургуле-
щи. Молдова е създадена през 

1951 година и е с население от 
три милиона и петстотин хиляди 
жители. Говори се румънски 
език. Селскостопанска държава с 
развито винопроизводство. За 
отбелязване е лошото състояние 
на пътищата – разбити, тесни. 
Отляво и отдясно преминахме 
покрай необработени поля и ни-
ви, както и изоставени и в лошо 
състояние лозови масиви...

Към 18.30 часа пристигнахме в 
град Болград (Украйна). Про-
пуснах да спомена, че с нас в 
автобуса пътуваше и господин 
Дмитрий Крушков, когото госпо-
жа Емилия Пеева назоваваше 
Димитър. По-късно от нея 
разбрах, че същият господин е 
Секретар на културното дру-
жество на бесарабските българи в 
Украйна, наречено „Св. Св. Кирил 
и Методий” със седалище в Болг-
рад. Той се оказа и организатор на 
контактите по разработената 
програма от фирма „Булуей”. 
Господин Димитър, отзивчив, 
прям и винаги усмихнат човек, 
помогна изключително много при 
преминаване на границата, при 
настаняването, храненето и орга-
низиране на всички посещения на 
паметници, забележителности и 
църковни събори по време на на-
шето пребиваване в Украйна 
(както и за обмена на валута, 
снабдяването ни с болградско ви-
но и закупуване на подаръци от 

магазините)... Разбрах също, че 
брат му – Иван Крушков е счето-
водител на дружеството и ръко-
води финансирането. Също така, 
те помогнаха най-много при 
настаняването и храненето на 
групата в ресторант „Южная но-
чь” и хотел „Инзоф”. От тях 
разбрах, че Културното дру-
жество е първото, основано по 
време на бившия Съветски съюз.

Не мога да не спомена и госпо-
дин Иван Палавнюк. Двамата с 
Димитър са мотора на организа-
цията на културните връзки и 
контакти с България.

Той ни разказа за многото 
български села в Украинския бу-
джак из Украинска Бесарабия. 
Двамата контактуват с Ми-
нистерството на образованието и 
по европейски проекти получават 
учебници за неделните училища 
и изплащане заплатите на учите-
лите в българските неделни учи-
лища. В същото време от години 
контактуват с Шуменския уни-
верситет, който провежда летни 
курсове за преквалификация на 
учителите от Болградския район.

Запомних това, че в Болград – 
Одеска област в неделните учи-
лища учат 4,3 хиляди българи. 
Най-много ученици има в селата 
Чушмелия, Сан-Батър, Вайсал, 
Карамарин, Българийка, Табак, 
Нови Траяни и др. Спомена се, че 
в Болградския район има над 76 
народностни групи. Най-голе-
мият етнос е българският с над 
осемстотин и седемдесет хиляди 
българи.

НА МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ВИНОТО И 
ЕТНОСИТЕ В БОЛГРАД И БОЛГРАДСКИ РАЙОН 

– пътепис – 

Следва
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ре към сърцевината на скита. 
Тръгнахме по бетонни стълби, 
които се редуват с участъци от 
стръмни каменни настилки – 
калдаръм. След 15 минути се 
спряхме в беседка за малка по-
чивка, фото пауза и наслада на 
очите. Кратък отдих 
и отново нагоре. 
Край нас имаше 
маслинови, портока-
лови и лимонови 
дървета. 

..............................
Повеят на морс-

кия вятър усетих с 
лицето си, защото 
цялото ми тяло беше 
в спалния „пашкул” 
– чувал. Пулсиращи-
те огромни звезди на 
небосклона като че 
ли пращаха кодира-
ни съобщения към 
земята или по между 
си – не разбирах 
точно, но се сетих за 
Вапцаровото „едри-
те звезди...” Тук те 
изглеждаха значи-
телно по-големи и 
много по-ясни в сравнение с 
морското равнище, където жи-
веех. От години си бях създал на-
вик, да намирам време, всеки ден 
да сядам на камък, да се опирам 
на дърво и да поглеждам към 
звездите.

Мислите ми бяха като 
различни влакове – пътнически, 
бързи, експресни, движещи се в 
различни посоки, с различни ско-
рости и като че ли бях на неголя-
ма гара, наблюдавайки ги от 
перон с много коловози. 

Умората, обхванала организма 
ми като тесен метален скафандър 
се беше впила в мускулатурата ми 
и бясно се съпротивляваше на 
опитите ми да я изхвърля. Вне-

запно на помощ ми се притече 
силен и ясен камбанен звън. 
Стресната, умората отхлаби 
хватката си и вече не ми беше 
проблем да я победя, изправяйки 
се от така старателно организира-
ната ми, уютна постеля.

Малко след нас при присти-
гането ни дойде и украинска 
група от около 7-8 човека, в коя-
то имаше трима свещеници. И 
тъй като нашата бе съставена от 
различни „специалисти”, на-
шият контактьор веднага се 

КЪМ ВРЪХ АТОН
 –  пътепис –

От стр. 12

АНТОН КАРБОВ

ДНИ В КАЛЕНДАРА

С откъснатия лист от календара
нима със ден скъсяваме живота;
веднъж отминал, той не се повтаря – 
отлита, споделен или самотен
и само може би от нас зависи
дали ще го изпращаме безмълвни,
ала богат с плода на своя мисъл
или със празнодумна глъч изпълнен,
за да посрещнем идващите с вяра –
и лошите, тъй както и добрите…

Ще бъдат мъртви дните в календара,
ако не са живели в нас самите!

ПОСВЕЩЕНИЕ

На съпругата ми Пепи

На тебе най-красивите си думи 
Аз във стиха си с обич посвещавам –
Те мост невидим днес са помежду ни,
Единствен лек от мъка и забрава.
Божествена е радостта, когато
Едреят плодовете в чудна есен;
Любовна ласка сгрява самотата,
Южнякът влива във душата песен.
Безсилни са годините – не могат
Изгарящите чувства да погълнат,
Мъжът жената щом е взел пред Бога,
А тя със смисъл дните му изпълва.
Пред теб сега смирено коленича,
Ехти в гърдите ми една камбана,
Признателна, че още ме обичаш
И любовта ни храм за нас остана!

КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛ

На дъщеря ми Елеонора

Намерих аз ключодържател
със странна форма на сърце.
Кой с болка тъй го бе запратил,
че бе разполовен на две?

Навярно станал е ненужен
на някой, който в самота
прозрял е, че е вече чужда
за него скъпата врата…

Аз не познавам този влюбен,
но със съчувствие мълча.
Най-страшното е да изгубиш
за нечие сърце ключа!

НОСЕТЕ ТОПЛИНА

На моите приятели

Приятели, носете топлина – 
в очите си, във дланите, в сърцата;
студът попарва с есенна слана
на чувствата диханието лятно.
С любов към всички искам да горя – 
с възторг да греят дните ни спокойни;
за топлина изсякъл бих гора,
ала без нея колко птици пойни
все ще кръжат над черните гнезда
без песента си чудна – не, не мога;
да си остане брадвата в ръжда – 
не ми е нужен този адски огън!
И затова без гордост и вина
с очите си, във дланите, в сърцата,
приятели, носете светлина – 

на чувствата диханието лятно.

СЛЕД РАЗДЯЛА

Не питай нищо. Поеми дланта ми – 
по нишките на сложната съдба
ще разбереш, след толкова измами,
какво отново с тебе ни събра.

Живях самотен дълго в дни студени,
сред угризения, без светлина…
Виж линии отпърво разредени,
как после се преплитат във една.

Ненужни са сега сълзи и драми – 
разкаяната грешка ни събра.
Не питай нищо. Поеми дланта ми – 
в ръката ти е моята съдба!

ПРЕД ЕСЕН

Ята се нижат – върволици,
в прощален кръг над нас кръжат.
И дните ни ли като птици
поемат на далечен път?

Не, ний оставаме, където
ще падне снежна пелена,
без път към юга през морета
с гальовно слънце, ведрина…

Щом пролетта със аромата
преобрази пак този свят,
ще се завърнат те в гнездата.
Но ние – към какво – назад?!

За нас е пролет добрината,

пак сгряла ни след зимен хлад.

ЕДНИЧКА ИСТИНА 

Красиво е небето в нощи ясни,
изпълнено със светещи звезди;
една от тях започне ли да гасне
и в тъмното надолу полети,
останалите греят и нехаят,
безчувствени във свойте висоти…

Така и ний забравяме за края,
увлечени в стремежи и мечти,
но близки хора легнат ли в земята
с прекършени в умората крила,
едничка истина през суетата
във нас изплува като от мъгла:

по свойта яркост помни се звездата,
човекът – по житейските дела!

ПРОЗРЕНИЕ

Не храня отдавна надежди излишни,
до болка познати са – фалш и екстаз;
когато зоват ме от дните предишни,
в лъжовния повик не вслушвам се аз.

Оставяха рани те дълги години – 
не искам отново да идват във мен;
най-истински чувства – любов

или вино – 
спокойно отпивам сега всеки ден.

Минава за всички ни – лош ли,
добър ли – 

животът – жестока игра на комар;
аз само внимавам дано да не хвърли
пред мене отново фалшивия зар.

разговори с тях. Казали му, че 
след като си организират но-
щувката и вечерята ще направят 
вечерно богослужение. Именно, 
камбанният звън бележеше нача-

лото му. Трябва да кажа, че све-
щеникът, биещ камбаната 
направи впечатление с професио-
налния си подход и вглъбеност 
към задачата. Това още по-силно 
се повтори на сутринта, когато 
пак той удари камбаната, звукът 
й беше мек и подканващ за 
разлика от вечерния – по-твърд и 
остър.

..........................
Дъхът на върха ни помилва за 

„Лека нощ” и постепенно се 
гмурнахме в дълбокото царство 
на съня.

Снимки от автора

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

Община Асеновград обявява шести междуна
роден конкурс за хумор и сатира „Голямата
къща на мъдрите хора – Асеновград 2018”

Тема на конкурса:
”Хомо хомини лупос ест”
/Човек за човека е вълк/

Регламент: 
Конкурсът е анонимен. Всеки участник следва да изпрати 

до три неподписани творби на хартиен носител в голям 
плик, в който да постави в малък плик своите координати. 
Творците могат да участват с кратки форми: басни, сти-
хотворения, фейлетони, миниатюри, епиграми и афоризми 
до една машинописна страница.Satirichen konkurs Участни-
ците в конкурса да изпращат своите творби на четлив 
български език.

За втора поредна година Община Асеновград обявява и 
конкурс за карикатури. Карикатурите следва да бъдат 
изпращани на формат А4 /21 - 29.7/ - до 3 броя.

Награден фонд:

За творби:
Първа награда – 500 лв.
Втора награда – 300 лв.
Трета награда – 100 лв.

За карикатури:
Първа награда – 500 лв.
Втора награда – 300 лв.
Трета награда – 100 лв.

Крайният срок за изпращане на творбите и карикатурите 
е 21.04.2018 г., в Община Асеновград, стая 505 Б.

Адрес: гр. Асеновград 4230, Община Асеновград, пл. 
„Акад.Николай Хайтов” № 9, стая 505Б
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на тържествена 
церемония в Градска библиотека „Паисий Хилендарски” на 
21 май 2018 г. от 18.00 часа. За повече информация на тел: 
0894413533, Калин Калинов.
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потеглихме по познатото 
направление с автомобил. Часът 
на тръгване изместихме с час и 
половина напред от последния 
път т.е. в 19:30 часа. Логиката бе-
ше, да се пътува с по-ниска ско-
рост по магистралите, като 
разчета ни бе да стигнем с един 
резервоар гориво от Кърджали 
до Уринополис и обратно, без да 
зареждаме от скъпия гръцки 
бензин. Задача, с която шофьорът 
на групата ни се справи бе-
зупречно. Времето, за което 
изминахме пътя Варна – Урино-
полис беше точно 8 часа и 30 ми-
нути, като по пътя заредихме 
един път и направихме две малки 
почивки от 5 – 10 минути. Връ-
щането ни отне 9 часа и 30 мину-
ти – с едно 30 минутно спиране за 

късен обяд, 25 минути забавяне 
на ГКПП „Маказа”, две малки 
спирания и последно зареждане 
на гориво в Кърджали. 

Сутринта в 6:00 часа канце-
ларията за издаване на диа-
монтирион отвори. Взехме 
разрешителните без проблем, а 
също така и билети за ферибота 
„Света Анна” от офиса над 
канцеларията. Направихме 
последен преглед на багажа и 
тръгнахме към ферибота… На 
пристана неголяма група от 
руски „паломники” получаваше 
диамонтирионетата си пои-
менно. Заобиколихме я и стъ-
пихме на плавателния съд. 
Веднага полицай провери 
личните ни карти и разреши-
телното, след това матрос – би-
летите ни и се настанихме на 
най-горната палуба. Този плава-
телен съд е по-малък от фери-
бота „Свети Пантелеймон”. 
Беше доста пълнен, но това се 
оказа, че е заради съботния ден, 
предпочитан от много гърци за 
посещение на Светите места.

В 07:08 часа плавателният съд 
се отдели от кея, направи обръ-
щане и се насочи към Дафни, 
следвайки фарватера си. Започва-
щият изгрев беше много красив. 
Преди да се покаже слънцето, 
червеносивкави ивици опасваха 
хоризонта, като че ли извираха от 
морето и скалите, опитвайки се 
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ДУХОВЕН И ЛИТЕРАТУРЕН СВЯТ

Идеята за изкачване на връх 
Атон, не мога да определя като 
спонтанна, в същото време не мо-
га и да кажа, че е дълго обмисля-
на. Усетих магията на този връх 
при второто си пътуване до Атон 
и първо посещение в столицата 
Карея. След настаняването ни в 
Скита „Свети Андрей”, тръгнахме 
да опознаем околността му. И 
движейки се по шосето към 
центъра на Светогорската столи-
ца пред нас се откри исполинска-
та панорама на върха. Неговото 
магическо различие висеше над 

всичко наоколо, той не беше като 
другите върхове, които съм 
виждал. Беше странно по-разли-
чен и от онези върхове,  позволи-
ли ми да се изкача на мощните им 
плещи. Странното, респектиращо 
усещане се съчетаваше същевре-
менно с усещането за определена 
безопасност. Изпълваше почти 
целия хоризонт, изглеждаше ти-
танично и същевременно много 
благо. Магията му ме накара да се 
спра, втораченият ми поглед явно 
е предизвикал приятелите ми съ-
що да поспрат и с някакъв 
екстремален рефлекс да извадят 
фотоапаратите се. Започна фото 
сесия – магията беше отминала, 
но отпечатъкът й остана.

Имаше само два варианта да 

тръгнем към 
върха: в първия 
ден на влизането 
ни в Света гора 
или в 
предпоследния ден. 
Решението щеше да 
дойде от монасите на 
манастира „Симо-
нопетра”. Ако ни 
приемеха, щяхме да 
започнем пребивава-
нето си оттам и да го 
завършим с върха, 
ако ли не – естестве-
но, започваме от 
върха и завършваме с 
манастира, който ни 
приеме. След кратка 
кореспонденция от 
„Симонопетра” ни 
отговориха, че листа-
та за гости е пълна и 
няма как да ни прие-
мат. За сметка на това 
братствата в скита 
„Света Анна”, ма-
настирите „Великата 

лавра” и „Филотей” отговориха, 
че можем да се установим там. В 
последствие се получи отклоне-
ние от предварителната програ-
ма, но това е още едно 
доказателство, че на територията, 
на градините Богородични, пра-
вилата и законите са съвсем 
различни, а плановете са нещо 
имагинерно. 

Подготовката за „превземане-
то” на върха стана с много ровене 
в различни писания и търсене на 
полезна информация. Но събра-
ните текстове по въпроса се 

разположиха на малко повече от 
половин страница А4. Това не 
означаваше, че наученото е много 
оскъдно, а че е пестеливо, пък и 
достатъчно. Към него сега ще се 
опитам да добавя и още нещо, 
което предполагам, че ще е по-
лезно за бъдещите поклонници, 
отправели се към този гигант, ви-
сок 2033 метра. 

Другият важен момент беше 
оборудването – с постелка за земя 
и спален чувал, което не ни се яви 
като някакво предизвикателство, 
а като необходимост. И дойде от 
решението ни да пренощуваме 
съвсем близо до върха – под него 
на открито и в близост до засло-
на, носещ името „Панагия”. 

И така, дойде уреченият ден и 

да подчертаят величието на 
Природата и Твореца. След 
минути слънцето изгря, лъ-
чите му ни изпълниха с 
топлина, а вятърът малко 

недодялано се блъскаше в лицата 
ни.

Пейзажът ни е много познат, 

защото идваме не за първи път, 
като склоновете, край които се 
движихме сега бяха доста по-зе-
лени в сравнение с миналата го-
дина, когато ни посрещнаха 
сбръчкани, посърнали и посиве-
ли от безмилостно покосилия ги 
огнен набег. Като че ли се бяха се 
отърсили от болката и сега 
изглеждаха много по-жизнени. 
Вдясно от нас се появи тройка 
делфини, придружиха ни около 
десетина минути, като ни позво-
лиха да се порадваме на гра-
циозността им и елегантните 
скокове. В един момент решиха, 
че не сме им интересни и завиха 
към открито море. 

В 8:00 акустирахме на арсана 
„Йованица” – пристанът за ма-
настира „Хилендар”. Тук винаги 
слиза сериозна група поклонни-
ци.

Продължихме към другите 
арсани, като единствено не 
спряхме на „Свети Пантелеймон”. 
Не знам каква беше причината, 
но вероятно заради празниците 
във връзка със 1000-годишнината 
на руския манастир. 

Бърза моторница се движеше 
между нас и брега и ни изпревари 
за минути, оставяйки пенеста бя-
ла бразда върху тюркоазената, 
кристална, морска повърхност. 

В 9:00 бяхме на пристанище 
Дафни. Тук слязоха по-голямата 
част от поклонниците. В 9:10 по-

теглихме към югозападната част 
на полуострова. Това беше но-
вият момент за нас. Досега не 
бяхме виждали, заредилите се ма-
настири „Симонапетра”, „Григо-
рият”, „Дионисий”, „Св. Павел” и 
скита, наречен „Нов”. Следваше 
„нашата” арсана, тази на която 
трябваше да слезем. Тя е на скита 
„Св. Анна”, разположен на югоза-
падния склон, който е много 
стръмен и покрит с гъста расти-
телност. Килиите и каливите на 
монасите са построени на обосо-
бени тераси или корнизи, някои 
от които висят над бездната, но-
сени единствено от дървени гре-
ди. Всичко говори за неимоверен 
труд, упоритост и неописуема мо-
тивираност. 

Стъпихме на кея в 10:20 часа. 
По-голямата част от малката 

пристанна площ, беше заета от 
мулета. Стопаните и водачите им 
услужливо предлагаха тяхната 
сила за преодоляване на 
стръмнините. Не се възполз-
вахме, разчитахме на собствените 
си сили и енергия и поехме наго-

НЕДЯЛКО ИЛИЕВ

КЪМ ВРЪХ АТОН
 –  пътепис –

На стр. 11

Salon for Bulgarian Culture and Spirit Салон за българска култура и ду-
ховност – Чикаго ПРИСЪЖДА ПЪРВА НАГРАДА за стихотворение  в 
конкурса „ИЗЯЩНОТО ПЕРО” категория „Патриотична тематика” НА  
СТОЯН МИХАЙЛОВ за „Обична до болка” ПРЕЗИДЕНТ НА САЛОН ЗА 
БЪЛГАРСКАКУЛТУРА И ДУХОВНОСТ – ЧИКАГО    Снежана  Галчева
ЧЕСТИТА НАГРАДА НА НАШИЯ АВТОР И СЪТРУДНИК!  СЛОВ 




