
Цена 0,99 лв. 

Варна, брой 2 (55), май 2018 г.

На стр. 2

НЕДЯЛКО ИЛИЕВ –
из „Дванадесет са” 

М А Й
е месец, обичан от много хо-

ра. Земята се покрива с цветове, 
със зеленина и се пробужда ви-
димо като че ли за нов живот. То-
ва е времето на лалетата и 
тяхното разнообразие. Те са 150 
вида и над 3000 сорта – природни 
и изкуствено селектирани. Съ-
ществен момент е, че всеки цвeт-
eн вид има своето скрито 
послание – любовно обяснение: 
извинение, прошка, комплимент 
или няколко комплимента 
едновременно, до царско прекло-
нение. Тяхната съвършена и си-
метрична форма е вдъхновение 
за много творци и е подтекст за 
по-особени обяснения. Всяка да-
ма по достойнство би оценила 
върха на селекцията – черното 
лале. Нарича се „Кралицата на 
нощта” и нека то бъде екстрава-
гантен подарък за всяка моя чи-
тателка.

Акацията е характерен 
дървесен вид, цъфтящ през м. 
май и м. юни. Белият, кичест 
цвят, който обсипва храста или 
дървото, е с много приятен и спе-
цифичен аромат. Има и жълто 
обагрени цветове. Акацията спа-
да към медоносните видове и 
пчелният мед, събран от нея е с 
доста стабилна кристализация, 
издържа до две години. Когато 
започне да изкристализира се по-
лучава плътна бяла маса. Тъй ка-
то трудно се отделя от медните 
пчелни пити, се счита за делика-
тес, въпреки че вкусовите му ка-
чества не са от най- 
впечатляващите. Интересно е, че 
акацията добре се справя със за-
мърсената градска среда, което я 
прави много добър съсед. От 
детските ми години е мой 
спътник в живота и много по-
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ПЛИТЧИНИТЕ
НА ЗОРАТА

Защото бъдещето
                       е човече,
полуразкрепостено за съдбата,
отломките на нашите предтечи
се свличат в плитчините на зората.
Животът придобива кръгла форма,
от ирисите му сълзят корали,
натрупват се безпаметно в разлома,
където някога мечти са спали.
И тръгва не лавина, а лагуна,
в която дремят шхуни на пирати,
да дири онзи, дето я целуна
и после в преизподнята запрати.
Сред субконтиненталния ни климат
кокичетата носят бели каски
и нямат намерение да имат
по тялото си никакви окраски,
освен зеленината на стеблото,
която кара хората да считат,
че има бъдеще и за доброто
човече сред разлома на мечтите.

ТУРБОЛЕНЦИЯ

Можеш ли да съдиш вятър, който свети
и да му се сърдиш, че не те събори?
Облаци прохождат, с бурени засети,
за да ни залостят в пладнешки стобори.
Злото произхожда от заключен въздух,
който е раздвижил гласните ни струни.
То така те блъска, че останал без дъх
плуваш сам в безцветни облачни табуни.
Сивото се стича в тъмните нюанси.
Бял е самолетът като среща кратка.
Искаш ли да страдаш, че отново сам си
и без воля снемаш черната забрадка?
От какво лицето пак ще засияе?
Някаква несрета се е настанила
между страх и ужас, и дано това е
силата, която дава нова сила!
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не е литературно сдружение 
от познатия, казионен тип. Той е 
независим, творчески кръг от 
автори и не е свързан с държавни 
и стопански организации. Целите 
му са чисто творчески: литера-
турно-естетически, духовно-
нравствени, екзистенциални. 
Участието в литературния и 
публицистичен живот на страната 
на литературен кръг „Антон Стра-
шимиров” се изразява чрез 
творчеството на трима варненци: 
Яни Янев, Александър Чакъров, 
Ради Радев и един софиянец – Ве-
селин Тамахкяров, различни по 
стил и жанр в изявите си, незави-
сими в индивидуалния си 
творчески акт, обединени от горе-
що родолюбие, както и от любовта 
към морето. 

Без да славосла-

вят и без да отричат 
европейските пътища, 
избрани от нацията, 
но и без да ги прегръ-
щат безкритично, на 
вниманието на авто-
ровите пера е съдбата 
на народа ни от Аспа-
руховите конници до 
днес. Без да подценя-
ват върховете на све-
товната литературна 
съкровищница те 
черпят вдъхновение 
от живота, от нацио-
налната класика и 
чувстват за свой дълг 
да защитят от обезли-
чаване и асимилация 
българските литера-
турни постижения и 
върхове. Мнението им 
е, че днес, когато гра-
ниците губят значе-
нието си и 
универсалното става 
център на съществу-
ване, националната 
литература е невиди-
мата духовна граница, 
зад която вече няма 

България, няма 
държава, няма народ, 
няма го „българския 
дух”.

Името и разбира-
нията на писателя 
Антон Страшимиров, 

роден и започнал творческото си 
развитие във Варна, четиримата 
автори считат, че отговарят на-
пълно на творческото им и 
гражданско виждане. 

ЯНИ ЯНЕВ

„МИСЛИ
ПОЗИТИВНО!”
НЕ Е ЛОЗУНГ

„Когато победи отрицанието, 
търсим обяснения 

в историческия модел, във 
времето, във ветровете...”

С насмешка или с пренебре-
жение подминаваме едно посла-
ние, което ни подканва да 
откриваме по-добрите си нагласи 
и възможности. „Мисли пози-
тивно!” определяме като модерен 
виц, като недоразбрана крилата 
мисъл на други, различни от нас 
хора, с друг начин на живот, 
неприложим в тези географски 
ширини.

И така свиваме хоризонтите, 
без да отчитаме загубите, на които 
се подлагаме доброволно.

Вярно е, че посланието за по-
зитивен модел на света в нас и 
край нас идва от 
добре устроените за-
падноевропейски 
общества. Но да не 
забравяме, че те не са 
били уредени с маги-
ческа пръчка, а са 
изминали дълъг път 
на утвърждаване. За-
дължително в него 
хората са давали 
най-доброто от себе си, провоки-
рани да очакват, че ще получават 
пак най-доброто от партньорите, 
управленците, близките, прияте-
лите. Най-простите примери за 
позитивното мислене е не да 
мислиш една работа как да не 
стане, а обратното, или когато ня-
кой е в затруднение, не пречи, а 
помогни.

При нас отрицанието надмог-
ва позитивното и затова сме 
склонни да търсим обяснения в 
историческия модел, времето, 
ветровете, враговете и какво ли 
още не. Само не и в себе си!

Времето ни наистина не е ле-
ко. Но българинът познава много 
по-тежки изпитания и немотията 
не е била най-тежкото от тях.

Да си припомним борбата на 
нашите предци за свобода, когато 
са били включително и на грани-
цата на физическото оцеляване, 
когато дилемата не е била дали ще 
имаш с какво да нахраниш децата 
си, а дали те да останат живи. И 
пак сме оцелявали, защото праде-
дите ни са носели съзнанието за 

ВЛАДИМИР СТОЯНОВ

СМЕХОТВОРЕЦЪТ 
В БЪЛГАРСКАТА 

ЛИТЕРАТУРА
И КУЛТУРА – 

енциклопедия на смешното като 
етнология, народопсихология и 

психотерапия в 5 тома

Човек е 
съизмеримо 
отражение 
на помисли-
те и делата 
си. Той е 
толкова го-
лям, колкото 
голяма е лю-
бовта към родното, която го оза-
рява и припознава като свое дете. 
Тази народополезна книга е не 
само дар за читателя, но и висока 
етико-естетическа идентифика-
ция на автора Радослав Радев – 
професор във ВТУ „Св. св. Кирил 
и Методий” и издателя Наско 
Якимов – управител на издателс-
тво „Славена”, Варна. Да създа-

деш енциклопедия с 
антологичен характер се 
изисква неимоверно пове-
че от това да напишеш една 
интересна и мъдра изсле-
дователска книга. 

Българската култура и 
история налагат като един 
от своите фундаментални 
средищни персонажи Сме-
хотвореца. Той е свое-

образният център на нацио-
налното и родово битие и 
духовно пространство. Да тво-
риш смях, означава – да имаш 
позитивна нагласа към света, 

другите и себе си, да получаваш и 
даряваш здраве. А не е ли това 
най-голямото изкуство в живо-
та? „Светът е оцелял, защото се е 

ЛИТЕРАТУРЕН КРЪГ
„АНТОН СТРАШИМИРОВ“
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СЪВРЕМЕННО 
БЪЛГАРСКО

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСТВО

Икона на светите братя от Клису-
ра. Иконописец Захарий поп Радой-
ков от Самоков. 1874 г.
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късно разбрах, че е много устой-
чива и слънцелюбива. Овалните 
листа така са подредени, че 
обикновено са нечетен брой и 
много рядко четен, никога не ми 
се е случвало да намеря четен 
брой листа на клонка.

Първи май в основните учи-
лища и детските градини е отбе-
лязван като ден на цветята и 
учащите заедно с учителите си, са 
ходели на излети. 

Днес Първи май е официа-
лен празник – Ден на труда и на 
международната работническа 
солидарност. Като отношение, 
асоциация и спомен, този ден за 
всеки е в зависимост от възпита-
телните процеси, в които е попа-
дал. За една не голяма група 
ученици от 70-те години беше 
дългоочакван ден, защото след 
задължителната манифестация се 
събираха до ручбана (пързалката 
с колички) и откриваха плажния 
сезон. Вероятно и това е изиграло 
роля, този ден, както и старата 
рибарска махала на Варна, да да-
дат толкова много състезатели по 
плуване, водна топка и водно спа-
сяване.

6 май – Гергьовден, както со-
чи произходът на името Георги – 
„земеделец” е празник, посветен 
на пролетното възраждане на 
природата. Празник с най-много 
именници след Ивановден. Наре-
чен е на Свети Георги Победоно-
сец и е тачен както от християни, 
така и от мюсюлмани. Трикратна-
та смърт на Свети Георги и 
възкресение от Господа е в жи-
тията му както в християнството, 
така и в исляма. Да не говорим, че 
е на уважение еднакво силно и от 
католици, и от православни. Чу-
дотворствата му са многобройни, 
а житията му са изпъстрени с 
множество персонажи, потвърж-
даващи случките в живота му. Те-
хен върховен символ са трите 
чудотворни икони в Манастира 
Зограф. Фунаилската – на която 
се самозографисва и с чудото да-
ва името на манастира. Ара-
вийската – идва по море от 
района на град Лида, Арабия. 
Появява се обвита в светлина до 
пристанището на манастира Ва-
допед. Няколко лодки с монаси са 
се опитвали да я вземат, но вина-
ги се е отдалечавала. Само на 
един монах от Зограф позволила 
да я вземе. Започнала препирня 

на кой манастир принадлежи. 
Монасите от Вадопед казват, че 
при тях се е появила, а от Зограф 
– че те са я извадили, в спора се 
намесват и монасите от манасти-
ра Есфигмен, като казват, че те 
първи са я видели. Прота (първи 
сред равни), заедно с 4-ма старци, 
ръководещи тогава Монашеската 
република, решават да натоварят 
иконата върху магаре, да го 
пуснат свободно и в който район 
спре, на този манастир ще при-
надлежи. Младото магаре избира 
северозападна посока, минава 
землищата на Вадопед, Есфигмен, 
Хилендар. На 4-тия ден стига на 
хълма срещу Зограф, спира и 
умира. Така Иконата остава в на-
шия манастир за радост на 
всички и прослава на Свети 
Георги. Третата чудотворна икона 
е Молдовската. Св. Георги се явя-
ва в съня на молдовския войвода 
Стефан Чел Маре Велики, който е 
силно притеснен преди битката с 
турците. Казва му какво трябва 
да направи преди и след битката, 
за да победи. Така в 1495 г. икона-
та на христовия войн е подарена 
на монасите в Зограф.

В народния ни календар от 
Гергьовден започва усилната 
полска работа на селскостопанс-
ките труженици и завършва на 
Димитровден (26 октомври). Св. 
Георги е покровител на посевите 
и на дребния стопански добитък, 
както и е загрижен за здравето и 
блаполучието на почитащите го 
хора, затова народът го тачи, като 
спазва ритуали и серия от 
обредни практики. Например, 
измиването с утринна роса, пре-
ди изгрев слънце в деня на 
празника. Счита се, че росата в 
този момент е много лековита, и 
дори се събира в съдове и се 
отнася по домовете за лечение. В 
реки и извори също се прави ри-
туално къпане. Дъждът в този 
ден се нарича „златен” и е много 
плодоносен, а селяните казват, че 
„всяка капка е жълтица”. Обръща 
се особено внимание на зелените 
клонки, здравеца и цветята, с 
които се закичват не само моми и 
невести, но и някои животни. На 
обяд се подготвя празничната 
трапеза с приготвеното агнешко 
месо, специално за случая. Денят 
– 6 май е посветен и на 
Храбростта на Българската 
армия. Уникалността на бойния 
дух, който се съхранява в 
Българската войска е подчинен 

на дълга към род и Родина. 
Военните наблюдатели на Вели-
ките сили пишат за феноме-
налната храброст на българския 
войн, защото само той и японс-
кият, не се страхуват от смърт-
та, а единствената им цел е как 
да стигнат до врага и да го уни-
щожат. Слава на българското 
офицерство, възпитало, съхра-
нило и опазило този дух!

На 06.05.1651 г. излиза от пе-
чат първата книга на ново-
български език в Рим – „Абагар”. 
Представлява молитвеник, съста-
вен от бъдещия никополски като-
лически епископ Филип 
Станиславов. И ето ни пред 
„многовърховия титаничен ма-
сив” – Иван Вазов: „че и ний сме 
дали нещо на светът и на вси 
Словени книга да четат”; Денят 
на българската просвета и култу-
ра и на славянската писменост е 
официален празник, честван на 
24 май, така е записано в 
държавните документи. Само че 
писмеността е българска и нейна-
та история дава безапелационен 
отговор. Този високо интелектуа-
лен, филолого-исторически спор, 
няма никакво значение за ста-
тистите на българския филм 
„Константин Философ”. Участни-
ците в масовите сцени на филма 
за мисията при сарацините, сни-
мана в местността „Побити камъ-
ни” край Варна, са с друга 
нагласа.

Българският феномен про-
вокира фантастични картини, а 
големият талант на Руси Чанев 
допълнително усилва любо-
питството им за буквите. Дори и 
малцината участници по строго 
финансови подбуди, слушат с 
интерес идеите на творците, 
създаващи филма.

Красотата на българските 
букви прави празника вълшебен 
и незабравим за първокласника. 
Порасналият ученолюбец чака 
празничния им ден с благогове-
ние и с респект. 24 май се 
празнува от всички българи. 
Поети, писатели, литератори, 
учители, творци и всички деяте-
ли на просветата и културата 
изпълват с духовно съдържание 
празничния ден, за да „върви, 
народе, възродени / към светла 
бъднина...” И не на последно 

място денят показва значимостта 
ни за Европейската и за Световна 
цивилизация.

Варна от няколко години се е 
включила в немската културна 
инициатива „Дълга нощ на му-
зеите”. Едва ли берлинският кмет 
Клаус Воверайт през 1997 г. е 
предполагал, че идеята му ще 
„подпали” цяла Европа. Но ето, 
че и варненци са част от нея, при 
това формата на тази проява е 
фестивал „Нощ на музеите и га-
лериите”. Провежда се в два дни, 
датите са около 18 май, когато е 
Международния ден на музеите. 
Традицията е да се отворят вра-
тите безплатно за широк кръг от 
хора, като се оформят три групи: 
музеи, галерии, пространства. 
Парк-музеят на бойната дружба 
1444 г. „Владислав Варненчик” е 
един от тях. Един петокласник 
заедно с целия клас, заведен от 
учителката си по история, вижда 
този музей по нов начин. Другият 
или другите музеи, в които е бил, 
са зали, зали и има много неща в 
тях. Голямата застиналост не е в 
обсега на разбираемото и му идва 
доста в повече. Естествено, има 
трайно запомнящи се елементи, 
но цялото се губи или по-точно 
трябва да почака някоя и друга 
година, за да бъде трайно разбра-
но. А тук нещата са различни: 
има парк с големи дървета; пъте-
ки, по които може до се побяга; 
има гробница, от която не лъха 
студ, а преклонение и любо-
питство. Учителката разказва не 
като в час, а по-различно и 
всичко е като една рицарска по-
вест. Е, няма принцеси, но тяхно-
то място е в балните зали, а не на 
бойното поле, където са мъжете-
благородници. Преди да се влезе 
в експозиционните зали се вижда 
пано със седемте националности, 
които са се били с турците. 
Мощта, която излъчват, ускорява 
дъха и приковава детския поглед. 
В голямата зала има толкова мно-
го рицарски принадлежности, че 
цял ден те могат да се разглеждат. 
Да не говорим, че друг такъв 
парк-музей у нас няма, този е 
единственият в България. Залата 
за космополитния полковник Пе-
тър Димков се минава по-на-
бързо, защото майското време 
тегли навън. А и учителката 
казва, че могилите са тракийски. 
Ученикът малко смътно си 
спомня какво са учили за траки-

те, но е важно да се изкачи на мо-
гилите, защото там може да се се-
ти за повече неща.

Учителката с мъка събира 
класа си, но успява да се справи 
със задачата и пъстрата, разбу-
нена върволица се насочва към 
изхода. Да погледнем и един от 
по-отдалечените музейни комп-
лекси, какъвто е Музея на 
стъклото в гр. Белослав, също 
участник в проявата. Изграден е 
върху част от стъкларския завод 
и е с действаща пещ, а това е 
атракция за всички посетители. 
В недалечното минало беше 
учебна база и всички възпита-
ници на Техникума по 
Индустриална химия са го посе-
щавали. След запознаване с 
производствения цикъл, частта 
за стъклопроизводство в 
дисциплината неорганична хи-
мична технология става лесно-
разбираема и бързо 
възприемаща се. За да се стигне 
до музея се минава през Аспа-
руховия мост или се пътува с 
ферибот. Второто си е трепетно 
изживяване, независимо, че е 
краткотрайно. Фериботната си-
рена, командите при пускането 
и вдигането на рампата, 
подредбата на МПС–та по палу-
бата е част от трудов „спекта-
къл”, който си заслужава да се 
изживее. Един много съществен 
празник за християнската 
общност е денят на Св. Св. 
Константин и Елена, който се 
празнува на 21 май.

За първия християнски 
римски император и неговата 
майка се знае от много хора. За 
манастира „Св. Св. Константин 
и Елена” край Варна са чували 
не толкова много хора, дори – 
малцина. Датира от 14–15 век, 
възниква край аязмо, което е 
запазено и до днес. Енергийно и 
красиво място, пропито с исто-
рия, предпочитано от много 
младоженци за църковен ри-
туал, както и за кръщенета. 

Месец май е предоставил 
на русокосите дами последния 
си ден за Международен ден на 
блондинките. Този празник по-
ражда много усмивки и мно-
гозначителни погледи, дори 
учудени физиономии. Но герои-
ните на много и много анекдоти 
са си го заслужили. Може би за-
щото предизвикват усмивки 
или просто казано, радват свои-
те познати или почитатели!

М А Й
От стр. 1

СТАНИСЛАВ
ПЕНЕВ

ВИЕНА
На нашите приятели

Марияна, Симеон,
Райнер

Снегът на облаците определя риска:
цветът – зеленият – да липсва за очите…
И вече посинял просторът – много близко
далечно разстояние пред нас разплита.

Пренася ни той на криле на светлината
в сърцето на Европа – нова, променена,
изпълнена с любов, вълнуваща душата
с изкуството на радостта, но споделена.

Където и да стъпя себе си намирам – 
с високите стремежи в погледа премерен:

световни висини до български откривам,
в които времето живее с пулс отмерен.

Виена е голяма – всичко възприема:
копнежи и мечти, доверие и слава,
усмихва се щастлива – дава, не отнема,
събира хората и утро предвещава…

Красива е Виена – вечна, музикална,
издигната над нас древност и съвремие,
една картина на живота – уникална:
корона е на чувствата и на вълнения.

11.05.2018 г., Дом-музей

на Зигмунд Фройд

ПЕТРАНКА
АЛЕКСАНДРОВА
***
Моят град е моряшки до костите
и е влюбен в бригантините.

От товара изгърбен е моста му,
но е с „див копнеж по Филипините”.
Хоризонтът е морската линия –
пръв през нея прекрачва изгревът.
Варна пие от морските линове
и русалки перат му ризите…
И препускам с вълните му шеметно,
че не съм вече негова гостенка.
Да допиша за Варна поемата
сто молива съм си подострила.
Ако не ми стигнат силите,
скачам в най-дълбокото –
напук на всички приливи,
напук на новата рокля. 
Недейте да ме спасявате,
но, ако все пак размислите –
скачайте, хайде давайте,
станете ловци на бисери.

10.01.2017 г.

ВАРТА
БЕРБЕРЯН–
ГАРАБЕДЯН

КАПЧИЦИ
НАДЕЖДА

Сърцето по самотен път повежда,
осеян с хиляди мечти – звезди.
Небето ръси капчици надежда
и напоява жадните бразди.

Те дълго са живели в студ и суша, 
с копнеж по слънчеви лъчи и дъжд.
Сега в очакване са, с трепет слушат 
как пръските поръсват изведнъж.

За да покълне златно плодно семе,
да разцъфти душевна пъстрота,
която вихрено да се подеме 
с крилато ято – като пролетта.
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смял – казва нашият народ.”  Тво-
рящият смях е реалният демиург 
на Живота и неговият пазител. 
Той е одухотвореното и 
различното лице, изригнало от 
шаблонната битова типологиза-
ция, за да я апострофира, прово-
кира и направи едно-единствено 
неповторимо преживяване, избя-
гало от сянката на дуалната 
смърт (духовна и физическа). 
Смехотворецът е всепризнатият 
тамада на празничната и 
делничната ни трапеза, незаме-
нимият регулировчик  на 
българското национално и родо-
во битие, солта на живота. Него-
вите речеви терапевтични сеанси 
освобождават духа, премахват 
напрежението, карат човек да се 
отпусне, да забрави лошото и да 
се засмее. А това е шансът да се 
насладиш на мига, да почувстваш 
пълноценно често изгубения 
вкус на живота. Затова Сме-
хотворецът е и непоправим 
зевзек, и остроумен куплетист, и 
философ, и стършел, и хитрец, и 
циник, и наглец ако потрябва, но 
най-вече възкресител. Той не е 
ограничен и сведен единствено 
до битовото и прагматичното. 
Много по-значим е копнежът му 
да го надскочи и да заживее с 
другите в един много по-чист и 
приказен свят. Та всички да се 
почувстват хора, както споделя 
един от шегобийците Благолаж в 
разказа на Елин Пелин „Косачи”.

Радослав Радев тръгва в тази 
своя енциклопедия и антология 
по размах и смисъл, за да търси 
самодивската билка на сме-
хотворството (философския ка-
мък на българския живот) Да 
изследва нюансите и следите на 
проявлението ѝ като типаж и 
индивидуалност, като реалност и 
художествена измислица, като 
преживяване и метод на психо-
терапия, като думане и 
наддумване, като баене против 
уроки, като смях и санкция, като 
ономастична митология; като не-
повторими хитрост и юначество 
на българските землища, които 
ги правят вечни. За това говорят 
и загравията на петте тома: І 
Смехотворецът в българската 
култура и литература, ІІ Българс-
ки смехотворци. Реални 
личности и художествени обра-
зи, ІІІ Малотропизми и йото-

визми в българската литература 
и култура, ІV Прякорът в 
българската литература и култу-
ра – между смеха и санкцията, V 
Смеховият двубой между 
българските селища.

Силата на смеха и смехотво-
реца винаги е била осмисляна ка-
то най-високото и съвършено 
оръжие за надмощие над съ-
перника и противника. За това 
говори и съхраненото във време-
то великодушно писмено предло-
жение на Дубровнишкия княз 
към Турския султан – да осъ-
ществят двубой между своите 
шутове. Ясни са целта и подбуди-
те за подобно зрелище. Впечатля-
ва самочувствието и 
патриотичната убеденост на 
Дубровнишкия княз, че Андрея 
Вукосалич, така е назован него-
вият смехотворец, е ненадминат 
в остроумието, хитростта, 
изобретателността, иронията, 
хумора, клоунадата.

Интересът към словото като 
забавна интелектуална игра, ду-
ховно философско поле, сати-
рично осмиване, хумористично 
лечение и преображение, като 
ключ към народопсихологията и 
средство за провеждане на 
истинска психотерапия лежи в 
основата на представяната 5 
томна енциклопедия и антоло-
гия. Тя идва като естествено про-
дължение на досегашните 
изследвания на автора. Убедете 
се сами. Ако в книгата си „От 
калпака до цървулите” като 
истински етнолог Радев изведе 
Философията на българина, ко-
дирана в дрехите му; в книгата 
„Размисли за иконата и стенопи-
са в българската литература” той 
осмисли функциониращия 
християнски образователен и 
възпитателен модел, определящ 
сакралното в живота на рода и 
етноса ни, неговата нравствената 
мярка и ориентир. В книгите си 
за корифеите на българската сло-
весност – Иван Вазов, Алеко 
Константинов..., Радослав Радев 
изследва смисловата дълбочина 
на българския национален ези-
ков лад като домашен и вселенс-
ки иконостас. В двутомната 

„Българска еротика” се опита да 
види и определи еротичното като 
преживяване зад хоризонта на 
битовото и физическото, като 
обект и субект на духовното. Той 
показа, че първичното е маркер 
за природосъобразна жизненост 
и точно затова висока естетика и 
етика, че то е цивилизаторското 
автентично оживяване на лите-

ратурата и културата. Нима това 
не е продължение на Гео-Миле-
вото разбиране, че примитивът и 
оварваряването на словото са 
чистата кръв, която може да го 
съживи и възкреси за живот ве-
чен. В контекста на авторския 
дискурс „Смехотворецът” заема 
мястото на енциклопедията и 
антологията на българската на-
родопсихология, характерология 
и психотерапевтика. Тя е законо-
мерно продължение на интереса 
на Радослав Радев към нацио-
нално видимото, което е ключ 
към дивния свят невидим на ро-
довия дух. И ясно послание, че 
ако не можеш да видиш в себе си, 
извън себе си нищо не можеш да 
преживееш, почувстваш и разбе-
реш.

Дълбочината и мно-
госпектърността на книгите му 
се дължат на живия език и 
принципът на обединение, а не 
противопоставяне на детайлите 
на цялото.

Езикът за автора е душа, спо-
деленост, емоция, преживяване, а 
не маска или насилена 

прокрустова семиотичност. Зато-
ва той е звучен, ясен, нехербари-
зиран и изсушен наукообразно, а 
отворен и волен – като широко 
лееща се река. Авторът не се крие 
зад думите, защото те преживя-
ват и изобразяват многоцветно 
казаното. За него словото е река 
на архетипите, в която трябва да 
се гмурнеш освободен от вся-
какви предубеждения, с уваже-
ние и отговорност, за да събереш 
мозайката и изведеш всичко спо-
ред силите и възможностите си.

Радослав Радев не разделя и 
противопоставя детайлите и хо-
рата във всекидневното си биту-
ване, общуване и наблюдение, а 
ги изследва в обективната им 
съвкупност, за да разкрие тяхна-
та нюансираност, различност и 
типологично схотство едновре-
менно, като частица от 
пълнокръвния и нескончаем пъ-
зел на рода, света и живота. И то-
зи подход дава другото 
измерение на мащабността в не-
говите книги. Те заживяват своя 
живот като равнопоставени, 
взаимопроизводни и взаимно 
провокиращи се части от един 
цялостен мащабен творчески ци-
къл. Така че мислейки в цикли, 
авторът следва дихотомията на 
живота и неговата взаимоотра-
жаемост. Всичко се отразява във 
всичко.

„Български смехотворци. 
Реални личности и художествени 
образи”, втората и последна изда-
дена до момента част от 5-томно-
то издание е структуриана около 
два тематични центъра: І. Усло-
вията за множественост и ха-
рактерност на смехотворците и 
ІІ. Речник на българските сме-
хотворци. В нея са включени сло-
весни портрети на над 100 
български шегаджии, вписали 
имената и способностите си в 
българската реална битийност и 
литература. Един изключителен 
събирателски труд. Но истински 
впечатляващо е, че в противовес 
на очакването да доминира 
формата биографичен очерк, 
авторът маркира не появата и 
развитието на съответната 
личност, а творческата оптика и 

поетика, определящи другостта 
на тази личност в контекста на 
смехотворството. Така, 
разказвайки леко и забавно 
различни анекдоти с доказано 
авторство, като истински 
сладкодумец Радев създава про-
фесионална антология на пое-
тиката на българските 
смехотворци. Възстановява и 
изследва автентичната палитра 
от словесни и поведенчески 
прийоми и жестове на българс-
кото смехотворство. И вместо 
да следи и чете безпристрастно 
хронологично подредени ста-
тистически факти и формули, 
читателят попада в кухнята на 
българското смехотворство – 
преживява, наслаждава се на 
нашенската пречистваща пси-
хотерапия, на виртуозните пре-
ходи към различните 
емоционални и смислови ре-
гистри на словото. И книгата се 
превръща от научно структури-
ран музей и паноптикум в ша-
рен и неизчерпаем художествен 
свят. Той те учудва, шокира, 
оттласква в недоумение, буди те 
от умозрителното и ти връща 
сладостта на мига и вкуса на 
живота какъвто е. Къде е 
фикционалното и докъде се 
простира реалното, не е обект 
на изследователя в тази книга. 
Авторът е убеден, че фикцио-
налното във всеки анекдот е 
висша реалност (аналогично на 
мита) и трябва да служи като 
пример за творческо продълже-
ние, а не за епигонско мумифи-
циране. И успява да ни убеди и 
внуши това свое разбиране. Са-
мият факт, че реални личности 
и художествени персонажи са 
равнопоставени и взаимно се 
обогатяват и надграждат на 
страниците на тази книга е ка-
тегорично доказателство на ка-
заното. Смехотворците от 
литературата и живота са не-
разривно свързани. Това съби-
ране е потвърждение и на 
разбирането, че литературата е 
художествената философия на 
битието. Затова и Радослав Ра-
дев ни дава възможността да 
четем и преживяваме живота 
чрез нашите родни, автентични 
знахари – смехотворците и 
шанса да отрастим в себе си 
чрез българското думане анти-
вируса на апатията – смеха и 
неговата жизнена мъдрост.

СМЕХОТВОРЕЦЪТ В БЪЛГАРСКАТА 
ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА – 

енциклопедия на смешното като етнология, народопсихология и психотерапия в 5 тома

От стр. 1

АНТОН
КАРБОВ

ОПАЗЕНА
КЛЕТВА

Отново идва този светъл ден, 
напомнящ клетвата пред Бога, 
за туй, че ти се връщаш в мен, 
а аз във верността до гроба!

И сякаш чувам песните кънтят 
и викове към нас – „Горчиво”! 
Воали бели шаферки държат, 
веселие и глъч, хоро игриво.

След знойните и бурните лета, 
отново в нашата любов се вричам, 
запазил огънче за есента 
с рефрен – „Докрай ще те обичам”!

КОГАТО БРИЗ ЗАДУХА

Кой прозорците отвори 
и наду платна, въжета?
Кой докара платноходи 
от далечните морета?

Кой донася водорасли, 
после на брега отвява 
и с целувки бурни страстни, 
пръски на море оставя?

Кой издига в синевата, 
чайките с крила от пяна, 
гали с вятъра греблата 
и не чака друга смяна?

Морски полъх ме омая
с обич чиста и позната. 
От рибари стари зная, 
сушата гори платната…

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА

НО ВЕЧЕ ДНИТЕ
МИ СА КЪСИ

Аз без да мисля – те обичах.
Сега те мисля – без любов.
Каква да бъда предпочиташ:
наивник или философ?...

Но всеки избор е приключен.
Аз твърде много съм ти дала – 
мечтала съм да съм ти куче,
любима книга, пръстен, шала…

Да бъда винаги до тебе,
да бъбря глупости с талант…
Но онзи някой е до тебе.
Спортувам и летя за Кан.

Лекувам с работа гнева си.
Анализирам любовта…

Но вече дните ми са къси
и много дълга е нощта.

ДАНКА СТОЯНОВА

ГЪЛЪБ БЯЛ
Всяка сутрин

на прозореца моя
каца гълъб бял
и буди покоя,

съня ми разпилява.
Всяка сутрин един

несбъднат мой идеал
оживява.

И в тая ранна ранина
с любов душата дарява

голямата моя
мечта.

А след това - как,
без сама да зная,
с нея литвам аз
и с гълъба бял

се изгубвам
в безкрая.
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род и родова принадлежност, за-
щото те са знаели, че да се нари-
чаш българин, е чест, дълг и 
символ на традиция, изпълнена с 
гордост.

По-модерното й въплъщение 
звучи в националното послание 
„Съединението прави силата!”. 
Осъзнат стремеж за обединение 
на най-добрите качества, с които 
България достига недостижимите 
си върхове – в икономиката, 
дипломацията, общественото 
устройство, съзиданието, войнс-
ките подвизи.

Все неща, които негативното 
загърбва, пренебрегва, подминава. 
Защото няма усещане за исто-
ричност, защото нехае за „върхове 
от слава, обвеяни в мрак”, както 
сполучливо определя забравата и 
отхвърлянето на възрожденския 
идеал титанът Вазов.

Това е определение на загубе-
на идентичност, че сме българи. 
Днес това е липсващата амалгама, 
с която сме станали народ – 
наследник на велика култура, дал 
неизмеримо много на света и 
европеец отпреди векове.

А сега потопен в жалък кръг 
на непрекъснати дребни и по-ши-
роки измами. Лъжем се, че сме 
най-добри в стъкмистиката, в 
измамата, с която върви животът 
ни. Нехаем за задълженията си и 
за качеството, с което всеки труд 
добива истинското си достойнс-
тво. Не си представяме, че това, 
което правим, не е само за нас са-
мите, а частица от общото голямо, 
което може да бъде България, че 
това, което правим, го правим не 
само за себе си, а и за другите 
българи като нас. Самодоволство-
то от личния успех скрива хори-
зонта на големите възможности, 
които може да има всеки, ако не 
губи представата за общото и се 
счита за частица от него, без да е 
наложително да бъде венцеславен 
по радиа, вестници и телевизии.

Мислим, че в дребните неща е 
секретът на доброто битие и със 
задоволство потриваме ръце, че 
сме преметнали някого, че сме се 
устроили хубаво и нищо няма да 
пробие комфорта на негативизма, 
който ни обгръща.

„Мисли позитивно!“ е теза, с 
която успяхме през вековете, 
отдавайки най-добрите си енергии 
и насищайки общественото 
пространство с тях, без непре-
менно да мислим за пряката лична 
изгода. А оттам крачката до голе-
мия успех, макар и нелесна, е зако-
номерна.

м. февруари 2004 г.

ПАРЛАМЕНТАРНАТА 
РЕТОРИКА – НАЧИН 

НА УПОТРЕБА

Не случайното подобие на 
заглавието със заглавието на един 
нашумял преди повече от двадесет 
години роман на Жорж Перек 
„Животът. Начин на употреба” ни 
хвърля право в целта на идеята, 
стояща в основата на христома-
тията от забележителни парла-
ментарни речи, сътворена от 
студенти на Варненския свободен 
университет „Черноризец Храбър”, 
а именно да посочим парла-

ментарната реторика като основен 
инструмент на парламентарната 
дейност. Споменавайки името на 
патрона на университета, неволно 
се сещаме за неговото творение 
„За буквите” и за Светото писание 
– „В началото бе Словото...”. Тези 
две изходни начала ни дават 
първата теза, че парламентарната 
реторика е способността чрез сло-
вото да постигаме политически 
цели. Парламентарната реторика е 
великата способност да формули-
раме, защитаваме или отхвърляме 
тези за общественото развитие. 
Съвършен инструмент, чието вла-
дение изглежда твърде еле-
ментарно на фона на често 
срещаното случайно говорене в 
българския парламент. Ето защо 
тук поставям и втората теза, че 
парламентарната реторика е и ве-
ликата отговорност на всички, 
които използват словото, за да мо-
тивират създаването на правилата 
на общественото битие с идеята, 
че разбират правилно онова, което 
се случва, както и отговорността 
да се формулира правилно онова, 
което искаме да се случи.

Вглеждането в образците на 
майсторското редене на думите се 
противопоставя умело на заема-
щото все по-голямо обществено 
пространство лошо говорене и ло-
шо писане, заливащо ни от елек-
тронни и печатни медии. Самои-
нициирането на създаването на 
тази христоматия е един симпто-
матичен процес за това, че 
подсъзнателната съпротива към 
пошлото намира своя творчески 
изблик в съзнанието на младите 
хора, намира своя интелектуален 
бунт, който иска да се докосне до 
другото с очевидното разбиране, 
че това е истинският инструмент 
на демократичното развитие на 
обществото – съвършеният инс-
трумент на силното, логично, 
добре аргументираното, инте-
лектуално и емоционално зареде-
ното слово.

В демократичното общество 
няма друг способ, с който да моти-
вираш хората към определено по-
ведение. Няма насилие, няма 
психически тормоз, няма цензура, 
няма физическо унищожение на 
политическия или интелектуален 
противник. Единствената га-
ранция за успех е, ако успееш да 
убедиш другия в своята правота 
чрез словото. В този смисъл може 
да се каже, че движещата сила на 
демократичните общества е сло-
вото, а неговата най-висша форма, 
тази, която в най-висока степен 
води до обществени промени, е 
парламентарното слово.

За съжаление младата ни де-
мокрация показа, че тази теза да-
леч не е утвърдена и възприета 
като единствено възможната за 
провеждане на политическа 
надпревара. Последните местни 
избори изведоха на преден план 
един от най-тежките пороци в 
изборния процес, в който състеза-
нието на идеи бе подменено от 
състезание на количество парични 
знаци, с които може да се купи 
един глас. Това явление извращава 
демократичния процес, опорочава 
формирането на публичните ни 
институции, превръща действена-
та демокрация в контролирана, а 
оттам крачката до диктатурата е 
само една. След омерзението, кое-
то всички разумни българи изпи-
таха от случилото се на тези 

избори, настоящият студентски 
труд е свеж полъх на вяра, че де-
мократичните ценности намират 
своето най-естествено място за 
развитие – младата интелигенция 
на България.

Вярвам, че съставителите на 
христоматията и тези млади бълга-
ри, които ще я прочетат, ще 
стигнат и до извода, че доброто го-
ворене, много рядко, е просто бо-
жи дар, а в повечето случаи тези, 
които го владеят, са развили това 
умение с много труд и само-
дисциплина. Не случайно големите 
оратори са били изключително 
ерудирани личности, с богата 
култура и широко информирани в 
съответствие с възможностите на 
времето, в което са живели. Но са-
мо това не е достатъчно. За пости-
гането на политически цели чрез 
парламентарната реторика са 
необходими не само словесно 
майсторство, а на първо място ви-
сок морал, смелост, решителност, 
борбеност, нерядко и себеотрица-
ние.

На съставителите пожелавам 
успех на книгата и вярвам, че това 
ще ги вдъхнови да продължат ра-
ботата си в създаването на още 
един или няколко сборника с 
образци на майсторското полити-
ческо слово, с което ще доприне-
сат и за утвърждаване на 
демократичните ценности в 
обществото ни.
„Христоматия по парламентарна 
реторика”, ВСУ „Ч. Храбър”, 2008 г.

ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ 
КНИГА!

Пристрастието ми към исто-
рическата тематика неведнъж ме е 
хвърляло в обятията както на 
известни, така и на непознати 
автори, само и само да удовлетво-
ря човъркащото ме любопитство в 
опита да погледна през други очи 
отвъд сухите исторически факти. 
Естествено, не винаги този опит е 
успешен, но… с тази книга това не 
е така.

Затова ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ 
КНИГА!

Водовъртежът на следващите 
едно след друго събития, обрису-
вани едновременно стегнато и 
образно, те потапя в атмосферата 
на смутните времена във втората 
половина на 19 век, в навечерието 
на Априлското въстание и 
предстоящата Освободителна 
руско-турска война. Нашата лите-
ратура не изобилства, даже бих 
казал са твърде оскъдни худо-
жествените произведения, черпе-
щи мотиви от живота на 
населението, живеещо на терито-
рията на днешна Варненска област 
през тази епоха. Това вероятно е 
така, защото тези събития главно 
са свързани с подбалканските гра-
дове, Родопите и местата на 
главните битки. Варна и 
околностите на града остават да-
леч от съдбовните събития. В това 
се състои и първата изненада, коя-
то ни поднася авторът. В основата 
на разказа стои историческият 
факт на заселването в този район 
след Кримската война на част от 
населението, живеещо преди това 
на Кримския полуостров – кримс-
ките татари. Макар и не от центъ-
ра на големите събития, разказът 
успешно ни завладява с тяхното 

могъщо ехо, рушащо безпощадно 
установеното крехко равновесие и 
преобръщащо съдбите на герои-
те. 

За да съпреживеете това, 
ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ КНИГА!

Желанието на автора да ни 
върне във времето и пресъздаде 
атмосферата и взаимоотноше-
нията между трите народа – 
българи, турци и татари, живее-
щи заедно в непосредствена 
близост, ни насочва и към 
превратностите на днешното 
време, налагащо промяна в жи-
вота на стотици хиляди хора, 
прокудени от война, да търсят 
ново място за живот. Без какво-
то и да било колебание чрез по-
ведението на героите си авторът 
налага и отстоява житейската си 
и човешка позиция, че единс-
твеният път, по който хората 
могат да преодоляват етни-
ческите и религиозните си 
различия, е пътят на преклоне-
нието пред извечните човешки 
добродетели, като взаимно ува-
жение, доверие, почтеност, 
взаимопомощ.

Затова ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ 
КНИГА!

Втората изненада, която ни 
поднася авторът и която допри-
нася изключително както за ди-
намиката, така и за цветността 
на разказа, е възраждането на 
спецификата на говора на хора-
та, обитаващи региона през тази 
епоха. Използването на големия 
брой турцизми, примесени в 
българската реч, не е самоцел, а 
отразява точно разго-ворната 
култура по това време. Този на-
чин на разговор е нещо, което 
си спомням от моето детство, 
когато дядо ми разговаряше с 
други стари варненци и този 
разговор беше изпъстрен с 
турцизми, които в някои случаи 
придаваха пикантна окраска на 
изказа, в други – допълнителна 
тежест на казаното, подкрепено 
с турска мъдрост или пого-
ворка. Свободното ползване на 
езиците български, турски, 
гръцки от по-голямата част от 
населението, живеещо в регио-
на, независимо от етническата 
му принадлежност е нещо, кое-
то е впечатлявало и е описано в 
пътеписи на пътешественици от 
онова време.

За да се потопите и вие в та-
зи атмосфера, ПРОЧЕТЕТЕ ТА-
ЗИ КНИГА!

Като трето поколение 
варненец, най-голямо предизви-
кателство пред въображението 
ми е третата изненада, която ни 
поднася авторът с майсторското 
си описание на централната 
част на града с пазарите, 
търговците, чаршиите, еснафи-
те, занаятчиите, безделниците, 
кафенетата, гостилниците, гю-
вендиите и пр. С не по-малко 
вещина авторът ни повежда 
неусетно, с вплетена в разказа 
разходка и из околностите на 
Варна, където преминаваме 
през редица местности и населе-
ни места, съществуващи и до 
днес… но вече с други имена. 
Четейки, като че ли усетих вкуса 
и мириса на онова време.

За да го почувствате и вие, 
ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ КНИГА!
Предговор към романа „Гради
ните на рая”, автор Ради Ра
дев, част I „Старопланински 

Крим”, изд. График, 2017 г.

ЯНИ ЯНЕВ е роден на 25 
декември 1957 г. във Варна. Ба-
ща му Димитър Янев е адвокат, 
майка му д-р Донка Янева – сто-
матолог. Завършва средно обра-
зование в V-та гимназия. С 
отбора на „Черно море” е ре-
публикански шампион по водна 
топка, има и много други спорт-
ни отличия. Завършва СУ „Св. 
Климент Охридски” спе-
циалност „Право”. През 1983–
1984 г. е стажант-съдия във 
Варненския окръжен съд и в 
Софийския градски съд и съ-
щевременно усъвършенства 
френски език в Институт за 
чуждестранни студенти – Со-
фия. До 1990 г. е младши проку-
рор и зам.-районен прокурор в 
Районна прокуратура – Варна. 
През същия период следва за-
дочно във ВИНС и води занятия 
по наказателно право като хоно-
рован преподавател.

От 1990 до 2001 г., както и от 
февруари 2015 г. е адвокат във 
Адвокатска колегия – Варна 
(двукратно е избиран за член на 
Адвокатския съвет, а през 1998-
1999 г. е и зам.-председател на 
Съвета).

Участва в създаването на 
Варненския свободен универси-
тет „Черноризец Храбър” (ВСУ) 
през 1991 г. и до 2001 г. е зам.-
председател на Асоциация 
„Варненски свободен универси-
тет”, а до 2013 г. е председател на 
Асоциацията и на Настоятелс-
твото на университета. От 2013 г. 
е вицепрезидент на ВСУ.

През м. август 2001 г. е 
назначен за областен управител 
на Варненска област. От 2005 г. до 
2009 г. е народен представител в 
40-то Народно събрание, в което 
е избиран за: зам.-председател на 
П10,80 ptГ на НДСВ, зам.-предсе-
дател на Комисията по правните 
въпроси, зам.-председател на де-
легацията на Народното събра-
ние в Парламентарната асамблея 
на НАТО. Участва в работните 
групи по създаването на новите 
НПК, АПК и ГПК. Ръководи ра-
ботните групи по създаването на 
Закона за Търговския регистър и 
Закона за управление на етажна-
та собственост. Участва в разра-
ботването и внася 40 
законопроекта и други актове на 
Народното събрание.

Активно участва в гражданс-
кото общество като подпомага 
създаването, членува и ръководи 
редица неправителствени орга-
низации, сред които Фондация 
„Варна”, „Регионална агенция за 
иновации и предприемачество” 
Варна, „ Култура и туризъм на 
Българския североизток”, „Клуб 
„Приятели на Европа”, Сдруже-
ние „10книги за Варна”, 
„Варненски некропол I” и др.

Автор е на книги и публика-
ции с правна и художествена те-
матика: стихосбирка/сборник на 
екологична тема „Екология на 
душата”, 2003 г. съвместно с 
Ал.Чакъров, сценарии на истори-
ческа тема „Коренът на корона-
та”, 2004 г. в съавторство с 
Ал.Чакъров, сборник статии, 
интервюта и др.: „60… ЗА… 
ПРОТИВ… ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, 
2018 г.

От стр. 1
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АЛЕКСАНДЪР 
ЧАКЪРОВ

СБОГУВАНЕ
С МИТОВЕТЕ –

цикъл 2011 г.

СВАТБАТА НА ДОН КИХОТ

„...Сложиш ли шлема на Мамбрино, 
виждаш всички невидими магии, 
Санчо...”

Сервантес

Залез наш, как горчиво изгряваш...
Как коварно, красиво кървиш!
Четвърт век като в странстваща сага
нашта сватбена свещ се топи.

Под вълшебния шлем на Мамбрино
къса беше най-дългата нощ...
Птицо моя, кралице, робиньо,
коронована в дрипав разкош.

Грешно голи – как светехме свято!
Чудеса! Чудеса! Чудеса!
Любих всички жени на земята
с любовта, с любовта на една.

Рицарят белокос, буйно бледен
не умря в нашто брачно легло.
Пихме трима във чашата череп
капки кръв от световното зло.

Пихме, пяхме – изгарящо жадни
за нов свят без тъга и тиран...
Ех, любов, не нахрани ти гладните
с моя страшен убит великан.

А бе битка със бесен Ролан.
Кръв плющя и не беше тя синя.
Гладно гриза талант Росинант
във легенчето-шлем на Мамбрино.

Кранто храбра! Пегасов наследнико!
Как животът, най-черният маг,
ни помля като вятърна мелница
на безсмислен космически прах.

И от прах се роди трезвостта.
Доблестта се продаде във брой.
На страха, ситостта, старостта
смелостта се предава без бой.

Хленчи щита – пробито пречупен.
Мечът милост измолва си пръв.
Младостта ни продаде и купи.
Измени ни горещата кръв.

И светът като старче се свива...
Грозно, гнило, гърбато смален...
Всички майски магии си отиват...
Дулсинея остава до мен.

Пепеляшка! Кралица! Хитана!
Четвърт век омагьосан лети!
Четвърт век дон Алонсо Кихана
нашта сватбена свещ не стопи.
2011 г.

БУНТЪТ НА МАРК
АНТОНИЙ

Пий магията кръв, Клеопатра!
Прегърни ме с бедра зад колоната.
Старостта ни обсажда, опънала шатри.
Войската крещи: Младост,

сваляй короната!

Пресуших те, прелял златен кратер...
Този свят, този Рим беше мой!

Младост моя! Ти бе император!
Как ще слезеш от трона без бой?

Малко мое момиче-мистерия.
Пир див мой, кучеглав маскарад,
младостта подари ни империя
старостта си я иска назад.

Иска устните, лумнали съчки,
нашите нощи, палежи, пожар,
оковани с верига от бръчки
насред римския робски пазар.

Иска плиснал позор на арената:
курва, клоун за Цезаря нов;
Клеопатра – безсмъртно родената,
смъртна, земна, човешка любов.

Излъжи, че съм още герой!
Измами, омагьосай успеха!
Моят скелет ме вика на бой
в ослепително черни доспехи.

Грозно гол! Като нож, като слава!
Шлем и шлейф – две кървящи слова.
– Легион! Любовта е двуглава!
Няма меч за едната глава.

Кръв двуглава, бликни върху трона си!
Целунете, центурии, смъртта си.
Младост! Не! Не! Не сваляй короната!
Старостта удави във кръвта си.
2007 г.

ЛЪКЪТ НА ОДИСЕЙ

Спомни си нашта нощ! Стрела и лък!
Диви ме диво първи път снагата...
Огънах тънък кръст под тежка гръд
и плитката ти вързах за петата.

Плющя плътта; стрели свистяща стръв!
Звезди пищяха, падаха на ято...
И смесваше бяла със алена кръв
отровно щастливият връх на стрелата.

Безсмъртна беше наща смъртна нощ!
Но завидяха всички богове...
Изгряващото слънце с жертвен нож
уби ни, възкреси и ни прокле:

да скитам по моретата от книги,
в мастилница със ръкопис-платно...
Да стигна жив, където мъртви стигат
убитите от брачното легло.

Перото нажежено... да изтлее!...
Да ослепи циклопската си реч!...
Умирам днес!... Но утре ще живея,
посичайки смъртта с хартиен меч.

Лудяха дните – див, неяхван кон...
Сок капе от маслините зелени.
И ето – във бездомния ми дом
дошла е старостта да се ожени.

Дошла е! За лъка, за тетивата.
За втора сватба. Втори първи стон!...
Живот преплуван – плувай към Итака!
Любов! Царице! Стой на своя трон!

Ще коленича! С дъх ще те целуна...
Дъхът ти като свещ се топи.
И както се настройва тънка струна,
косата пак пета ще закачи.

И първата стрела ще изпищи
във гърлото на старостта плешива.
И цяла нощ кръвта ѝ ще плющи...
Ограбената младост ще убива!

Любов! Съдба! Да имаш и да нямаш!

Къпи във мъжко мляко верността.
Спри, слънце! И огледай се засмяно
във страшното клане на старостта.
2007 г.

ЛЮБОВЕН МАРШ 

Кръстосваше морето бригантина
и капитан ѝ беше мъдростта.
Но пламна бунт на борда на „Дарина”.
На мачтата развяха любовта.

Безчувственост! – До чувствата,
на стража!

Бездушие! – Срещу духа, готов!
Запяха дружно всички екипажи
старинен марш: „Не вярвам във любов”.

След марша – залп-лъжи. Съвети-куки
захапаха платна и такелаж
и в зъбите с кама от злобни клюки
се хвърли завистта на абордаж.

Е! Моя бригантино, накъде?
Минирана е лунната пътека.
Виж! Оковават моите стихове
в редицата гребци с клеймо: „поети”!

Прошепва вечност – Ех, ще се умира!
Но кресва миг – На всичко съм готов!
Зареждайте в горещата мортира
последната надежда за любов!

И! Огън! На безликите в лицето!
Прости, простор,! Море от нежност, 

сбогом!
Във погреба барутен на сърцето
хвърли, целувко, гръцкия си огън!

Умри! И остарей! Света изстина...
Безгрешен грях е само младостта!...
Във пламъци потъваше „Дарина”.
На мачтата плющеше любовта.
1976 г.

ГРОБЪТ НА БАЩА МИ

Погребах татко!... С вино и мотика.
Но не заплаках. И не ме е срам.
Защото знам: в земята легна никой!
Там няма нищо! Нищото е там!

А нещото, бащи ми – няма тлен!
Смърт: пръст при пръст –

оптическа измама.
Той жарко жив погреба се във мен.
Зарови младостта си в младостта ми.

На изгрева пламтящият поток
сърна прескача. Миг сме само двама...
Гърмеж надскочи литналия скок...
Улучих аз, но стреляше баща ми.

Под кожата танцува твърда плът.
Жени до днес обръщат се през рамо
и въгленчета погледи лепят
по тялото ми – тяло на баща ми.

Написах книга. От сърцето с кръв.
Европа чете живата ми рана.
Пищя перото в ръкописа пръв:
Кръвта! Кръвта! Откраднах от баща ми!

Крещя напразно: Този свят е мой!
И дарбата! И волята! Успеха! ...
Баща ми побеждава в моя бой,
облякъл мойто тяло за доспехи.
2000 г.

АЛЕКСАНДЪР ЧАКЪРОВ е роден 
през 1955 г. във Варна. През 1986 г. завърш-
ва с отличие Изкуствоведческия отдел на 
ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов” в класа на 

проф. Д. Канушев. Като студент за пиесата 
си „Рицарят Нон Кредо” получава награда 
за драматургия.

През 1989 г. участва в румънските съ-
бития като кореспондент на в. „Отечествен 
зов”. Автор е на книгите „Балканска мадона”, 
„Македонски кървави разкази” и „Оргиите 
на номенклатурата”, както и на драмите: 
„Алхимия на куршума” и „Орлите не летят 
на ято”. Издал е и стихосбирките: „Любовен 
марш за флибустиери”, 1993 г., „Екология на 
душата”, 2003 г. (съвместно с Яни Янев), 
„Сребърна сватба”, 2011 г. През 1999 г. полу-
чава награда за сценарий на филма „Ката-
лии” на Международен конкурс „Харли 
Мерил” – Холивуд.

Разказът му „Балканска Мадона” е пре-
веден и издаден в Германия.

Александър Чакъров получава Награда 
Варна за литература през 2012 г. за цялостно 
творчество. Той е Инициатор и за създава-
нето, и за творческата работа на членовете 
на литературен кръг 
„Антон Страшими-
ров”.

РАДИ РАДЕВ

ЗЕЛЕНА 
КАРТА

Душата ми с морето се прощава –
горчи и под лъжичката ми шава…

Весела вълна вълната гони,
едно дете по къси панталони

дърпа своя дядо беловлас
за бонбонче – пак реве на глас.

Вълна последна хвърля се в прибоя.
Морето най-тънката струя настрои

като детенце го къпе луната
в нежната бездна на лунна соната.

Казват бил съм страшен късметлия
и в Щатите мога пак кол да забия,

когато морето и дивите кестени
от бога в Америка бъдат преместени.
31.05.2017 г., гр. Варна

ПРИЯТЕЛ С ВЯТЪРА

Едно е морето, но друго съм аз: 
три четвърти такт – наточен чапраз.

Коси вятърът – откос след откос 
вълните…

И сега почива разгърден на скалите…

С ухание на пресни водорасли се завива
и дреме като чайка на вълна ленива.

Разгонвам с ръка от пейката мухите
на изживян живот накацали трохите…

Чувам думите на моята баба: 
– Грешно е да похабяваш хляба,

ей, туй море, което толкоз много дава,
на шиш ще те пече, на пъклена жарава.

И що е дало, тъпкано го взема,
душата гасне в рани и екземи…

В кашона на брега приспива куклите 
театъра.

Един приятел ти остава само – вятъра.

06.06.2017 г., гр. Варна

От стр. 4
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КРИЛЕТЕ НА МОИТЕ КОРЕНИ

Разтворих очи
да изтрия небето – 
затули ме мракът на стратосферата.
Видях Парменид как плете битието
и Млечния път 
как превръща в постеля.

В кънтежа на тази
ехсатология
докоснах крилете на моите корени,
които ме молеха да помоля
в гранита небесен
да бъдат разтворени.

Бездимен барут
се разнесе в озона
с неравния такт на предсърдно 
мъждене.
Макар че безбройни илюзии гоня,
знам – само смъртта
ще остане до мене.

ВОЙНА

Там само тъмен дим остана.
От него нищо се не види,
освен мъглата, разпиляна
по свлечените керемиди.
Оттатък селото е пустош.
Оттатък пустошта – зелена,
замислена великодушност,
от страховете набраздена.
Брадясали мъже пресичат
коларски тът, затънал в нива,
а автоматите им сричат
мелодия немилостива.
Далече автобус догаря.
Край него – трупове цивилни.
Разстрелват, без да разговарят,
от упор живите... Безсилни
за съпротива, падат ничком
деца и възрастни... В тревата
до изнасилено момиче
лежат убитите му братя...
Днес телевизорът ми има
свръхразделителна способност

и виждам жал неизличима
до незначимата подробност.
С гримаса безразлична режа
парче от крехката пържола.
Въртя главата си невежа
и вино сипвам си на воля,
ала искрица полубледа
в заспалата ми съвест стене,
че някой като мен ще гледа,
когато утре стрелят в мене.

ВЕЧЕРНО СЛЪНЦЕ

Животът е, който дава.
Умирането отнема.
С такава мисъл нездрава
потъвам в дълбока тема.
Вечерното слънце влиза
през мраморните балкони.
Старица по нощна риза
безмълвно молитва рони.
Ролаторът й е всичко –
опора и проходилка.
Наблизо шуми рекичка,

до нея набъбва билка,
която ще дава сила
и болестите ще бори...
Старицата се е свила.
Тя с миналото говори.
Вечерното слънце пали
стените със стари снимки,
където са се събрали
родители, лели, стринки;
където стоят напети
усмихнати офицери,
професори и поети...
Как място да си намери
оранжевото светило
и закъде да бърза,
щом вече е покорило
прастарата своя възраст.
Светилото придобива
праформата на копнежа
и тръгва с походка жива,
и поглед към пода свежда...
В поляната резедава
усмихват се минзухари.
Животът не се предава
и в края на февруари.

От стр. 1

РАДКА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА – 
ТОПАЛОВА е автор на пет поетични 
книги: „Шепа светлина”, 2004 г., „Хляб и 
пръст”, 2006 г., „Дъждовни очи”, 2009 г., „На 
тишината гласа”, 2015 г. и „Коя ли съм?”, 
2017 г.

През 2007 г. пише История на ТД 
„Руен” по случай 50- годишния юбилей на 
Туристическото дружество.

Нейни стихове са награждавани на: 
Национален литературен конкурс „Про-
лет моя”, „Мила Родино”, Международен 
литературен конкурс „Лирични гласове”, 
Литературен конкурс на КТД „Нов жи-
вец” – Атина и др. Участник в  Междуна-
родния фестивал за поезия „Духовност 
без граници”. 

Публикации има в местната и цент-
рална перидика: в. Литературен Пловдив, 
в. Литература и Общество – Варна, във 
вестника на българите в САЩ и Канада – 
„България Сега”, в списанията Матадор, 
Родопско слово, Животът в света на пое-
зията, в списание за литература и култура 
„Мечта за книга” на изд. „Буквите”, сп. 
„Черно и бяло”, в сборниците „Приятели в 
света на поезията”, в електронно списание 
Литературен свят, в литературните сайтове 
Plovdivlit, Litinfo, EuroChicago, стихи.ру.

Член е на  Дружеството на Пловдивс-
ките писатели, СНБП и СБЖ.

РАДКА

АТАНАСОВА–ТОПАЛОВА

РЕКА

Аз не зная била ли съм истинска
в оня свят, оживял помежду ни.
И дали съм ти бурята. Пристана.
И ръждясала котва. Красиво безумие.

Само знам – от стиха в мене плиснал,
що е вяра, невяра, грях и причастие.
Тих си ромон, водите избистрил.
И река . Придошла, като щастие.

МОРЕТО

Морето го събрахме в раковина.
В разплискани слънца.
А в шепите ни – детелина.
Намерихме я с четири листа.

От дюните – загложди пясък,
а ветрове подгониха вълните.
Разтвори се морето бясно,
солени думи промълвило.

И се препуснаха сезони.
Останала – онази раковина,
морето приюти в бетона.
В солената любов
             ...която ни отмина.

КАКВА ЛИ ЯБЪЛКА

Душата ми – зелена ябълка.
Стипчиво – сладка.
И безкрайно млада.
Червива ябълка
е дивият ми нрав.
Разяждана отвътре.
Притихната отвън.
А райска ябълка
е обичта ми кротка.
И Ева съм – 
от първороден грях.
Изгризала съм
всички, до една.
Каква ли ябълка
      ... ми е съдба.

И БУДЯТ СТЪПКИТЕ
заспалите треви.
И срамежливите глухарчета.
Дълбоко окопани плевели.
Надменни нарциси.
От стъпка... в стъпката
на мравешката армия,
в човешките мундири.
И ще отекнат стъпките
в неловкото мълчание,
в удобното мълчание
на тишината
на богоизбраните.
От днешното безвремие.
Но ще останат стъпките
на утрешния гняв.
На мравките,
        тревите,
           срамежливите 
                  глухарчета.
И на червената луна,
разбрала еделвайса
                  ... и върха.

ЗА ЖИВОТ

Любов... магия ли си?
Може би реалност.
На  пъпката разлистена.
Живец в гръдта. Виталност.  

Горчива билка. Троскот.

И залък. За причастие.
Потайна – като грохот.
Издайна като щастие.

Убиваш. Възкресяваш.
Но пълна чаша си, Любов.
С годините по-силна ставаш.
Наздравица си... за живот!

ДИАГНОЗА

И свирят в тихото капчуци
като аритмия и учестено дишане,
С тревожност на кардиограма.
Сърдити барометрите отчитат
закътаната влага във очите.
Сивее днес мансардата на спомена.
От разбушувано пристанище,
превърнат е в икона.
А тя е във очите ни и чака
... обичта да се помоли.

БЯХ ЛИ СУХА БРЕЗА?
Преузряла калина.
На смокиня последния лист.
И погалих зората.
От росата отпих.
От магия разцъфнах красива.
Не сънувах.
И звезди не броих.
Еньовден беше.
На сбъдване...ти.

ПОД БОЖИЯ
ПОКРОВ

По гърбиците на пустинята се стича
горещ и безпощаден вятъра.
Размества грубо пясъка,
изгърбва го отново някъде.
Дамгосва с черна ласка бедуините,
заглождил до сълзи в очите им.
И ялови бразди дълбае
във пясъчните пещници.
В пустинната си безнадеждност – 
 от дъното на преизподнята...вода.
В оазисната ласка влажна – 
живот. Сълза от обичта на Бог.
Така и с нас. В живот – пустиня,
от ада на горчилката,
горещ и безпощаден вятъра,
под Божия покров – 
оставя ни : Оазис.
                        Цвете.
                            И любов.

НИШКИ

Изтъняват нишките на ръцете
и прозрачен е порива.
Тръпнат вените.
Косите и мислите изтъняват.
Крехката връзка с живота.
Нишките на обичта ни.
Но онова светло безумие
…най-живото,
още ни кара да светим.

ПОМЪДРЯЛО ДЪРВО. 
От вятъра брулено.
С цветни пъпки в сърцето.
Зелено- във пазвата.
Жълто- в короната.
Гложди тъгата от корена.
Радост се стича по клоните.
Жажда плъзва по вените.
Птичи гнезда прегърнало.
С хралупа- за зимен живот.
Бог му е дал мъдрост,завет
                                  ...и плод.

С УМОРЕНАТА МЪДРОСТ
на преузряло дърво.
С белотата на цъфнали вишни.
В светлината на влюбени мисли.
В тишината на неизказани думи.
Едно кротко небесно обичане.
Късна разпиляна нежност
в цвета на щастливо глухарче,
което ми подари... ти.

ПЪТУВАНЕ

Завръщането ни понякога боли.
Към корена, към обичта.
Пътуваме към себе си – дори,
да буренясват думите във болка.
Пътуваме в стиха.
Със самотата си бодлива.
В убежището на нощта.
В шума на дните.
Не можем да си отречем
спасението върху листа.
А думите – те са щурци
с послания в очите.
И огън са.
Над нас – звезди.
И белег.
За отвъдните ни дни.
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СВЕТУЛКИ

Да видиш светулка в града е късмет –
направо джакпот: пет от тридесет

и пет.

Щастлив съм много тази вечер, хора,
танцуват две светулчици на двора.

Искриците им сливат се в чертица
и литва в мрака мъничка жар-птица.

Ще свети от любов три нощи жалки
и ще угасне в мъртво слънце, малко…

И тази нощ в едно се сливат сетивата – 
виждам любовта как пулсира

в тишината.

Блещука огненият образ на душата,
измерва с обич пулса ни, земята.

17.06.2017 г., гр. Варна

САМОТА

Студени са, далечни са звездите,
но държат морето за юздите.

На свободата палави деца, вълните
компрес от пяна връзват на скалите.

Сварено от любов сърцето ми изстива,
а пареше като натъркано с коприва…

На този бряг – премръзнал, вледенен
изпращаме с морето ден след ден.

23.10.2017 г., гр. Варна

МЪГЛА

Море, мъгла, мъждука тъжно слънце.
Чайки пощят брега зрънце по зрънце.
Фарът блее, като изгубено агне
в лъжливо, студено, въртоглаво 
пладне.

Безвремие погълна, нашето време.
Безметежно застоя в душите ни дреме.
Посоките, пътят на нашето доверие
мъглата изяде и дави в безветрие.

И ето, въртим се във вечен двигател,
безветрие мерим със ветропоказател.
Така насадени на пачи яйца
все мътим надежда в мъртви сърца.

РАДИ РАДЕВ е роден, живее и тво-
ри във Варна. Завършил е ІІІ ПМГ 

„Акад. М. Попов” – Варна, и СА „Д. А. 
Ценов” – Свищов. Специализира външ-
на търговия във УНСС – София, след 
което работи като финансов служител в 
БМФ – Варна, СО „Воден транспорт”– 
Варна, и на други места. Пише от юно-
шеска възраст, но задълбочава 
творческите си търсения в литературата 
през студентските си години. Оттогава 
печата с променлива активност в 
местния и централния периодичен пе-
чат. Участва в много литературни 
сборници и ведомствени издания.

Издадени книги: стихосбирките 
„Моряшки възел” (2013, изд. на ВСУ 
„Черноризец Храбър”) „Живях със ско-
ростта на светлината”, (2014) и „Пегас с 
карценом” (2014, изд. „График”), 
сборник разкази „Светкавица от све-
щи” (2015, изд. „График”), романът „Гра-
дините на Рая” (2017, изд. „График”). 
Под печат е втората част на романа.
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* * *
Вече седмици наред Екатери-

на отново изпитваше отпадналост. 
Носът ѝ пак течеше, измъчваше я 
суха кашлица и нямаше апетит, 
както в първите месеци след 
пристигането ѝ от Москва. Не 
смееше да гушне децата си, за да не 
зарази и тях с маларийната треска, 
която изцеждаше силите ѝ. 
Избягваше да се поглежда в огле-
далото, за да не вижда появилите 
се наскоро леко подути торбички 
под очите, неизброимите си вече 
бели косми и бръчките, 
несвойствени за тридесет и три 
годишна жена. 

В неделя сутринта тя реши 
все пак да отдели време за лицето 
си и дълго втрива в него мазен 
крем. Направи си прическа и 
облече най-новата си рокля. След 
като закуси обилно с Виола и Ло-
ра, премени и тях и излязоха из 
града. Хем да се поразходят, хем да 
купят риба на пристанището, къ-
дето сутрин рибарите изкарваха 
пресния си улов. Бяха се 
пристрастили към любимото яде-
не на Петко – печен карагьоз, но 
днес решиха да се разнообразят и 
избраха няколко малки сомчета. 
Тръгвайки си, чуха сирената на 
приближаващо към пристана 
малко корабче и се спряха близо 
до кея, за да разгледат слизащите 
пасажери. Повечето бяха румънс-
ки търговци, но между тях Екате-
рина забеляза млад мъж, чието 
лице с характерни тънки черти ся-
каш беше виждала в миналото си. 
Той беше изискано облечен в че-
рен лек балтон, който подчертава-
ше стройната му осанка, а под 
яката се показваше тъмночервен 
шал. Смътният спомен оживя в 
съзнанието на Екатерина и тя 
заедно с момичетата пресрещна 
младежа, преди да стигне с куфара 
си до файтоните. Лицето му 
просветна, когато очите им се 
срещнаха. 

– Како Катя! Ти си, нали? – 
възкликна той.

Тя се усмихна и му подаде ръ-
ка, докато момичетата го гледаха 
смутено.

С Параскев Стоянов не се бя-
ха виждали повече от десет годи-
ни. Той беше син на кумовете им и 
на сватбата играеше ролята на ша-
фер. Държеше дългия ѝ булченски 
воал, но и след церемонията не се 
отдели от нея нито за миг. Гледаше 
я с изпълнени с възхищение очи и 
дори плака, когато заедно със се-
мейството си тръгна по леда от Ру-

се към Гюргево.
Порасналото момче разказа, 

че родителите му били здрави и 
търговията вървяла. Бил студент в 
Букурещкия медицински фа-
култет, но отскоро ходел с же-
лезницата до Варна, където се 
преместила приятелката му. Ека-
терина се сети, че до тръгването на 
влака има доста време и той прие 
поканата да ѝ гостува през тези 
няколко часа. Тя се впечатли от 
поведението и изказа на Параскев, 
а пък така ѝ се говореше с интели-
гентни хора. „Майка му е немкиня 
с благородническо потекло и той 
сигурно знае добре немски.”, по-
мисли си Екатерина. Младежът бе 
споменал между другото, че е бил 
и около година в Европа. Тя разка-
за на Виола и Лора какъв 
всеотдаен шафер е бил на техните 
години високият батко. Когато се 
прибраха, ги изпрати да си 
поиграят сами в тяхната стая и по-
моли госта си, докато тя запарва 
чай, да ѝ разкаже къде точно е пъ-
тувал. Изгаряше от любопитство 
да чуе за пътешествието на Па-
раскев, но се надяваше, че ще 
поупражни и немския си, докато ѝ 
описва някой град в Германия. Не 
очакваше, че ще чуе историята на 
един осъден анархист, която той 
сладкодумно ѝ разправи. Още 19 
годишен заминал да учи медицина 
в Париж, но на студентска конфе-
ренция се сближил с изтъкнат 
италиански либертарианец и го 
арестували. Освободили го чак 
след няколко месеца и той избягал 
в Италия. Френският съд го осъ-
дил задочно на 2 години затвор и 
3000 франка глоба. Преместил се в 
Женева, където пък срещнал 
видния анархист Кропоткин и 
станал негов последовател. Година 
по-късно се върнал в Румъния и 
продължил учението си. Параскев 
се извини, че ще подхване бо-
лезнена за Екатерина тема, но иска 
да узнае подробности за процеса, 
на който са осъдили Петко. Знае-
ше само фактите за атентата и 
крайната присъда. По време на 
разказа й младият анархист изля 
множество злостни думи срещу 
режима. Накрая тя спомена, че 
Стамболов се е опитал и нея да 
осъди на смърт, за което той 
изобщо не беше чувал. След не-
ловката пауза, която настъпи, це-
луна ръката й и я попита знае ли 

кой е Петко Киряков, известен ка-
то капитан Петко войвода. Екате-
рина знаеше, че се е борил за 
Освобождението и турците много 
се страхували от четата му. Мла-
дият мъж извади от куфара си де-
бела книга. 

– Аз в Италия научих за него. 
Там знаят един българин – Петко 
войвода, който още като млад е 
предвождал един от отрядите на 
легендарния Гарибалди. – каза Па-
раскев и подаде на Екатерина 
изрезка от вестник, която грижли-
во бе сложил в томчето и про-
дължи – Виж какво пише във 
варненския вестник „Черно море”! 
Нарочили и него като вас. Спас 

Турчев, градоначалник на Варна и 
приближен паж на Стамболов, го 
затворил в тъмницата Ичкале, 
откраднал парите му и го пребил 
до смърт. Войводата оцелял, но го 
интернирали. 

Екатерина прочете дописката 
от 14 септември 1893 г.

„Тукашният гражданин г-н 
Капитан Петко (Киряков), по-
борник-войвода, който беше 
интерниран миналото лято за 
Трявна и престоя там до първий 
того, бил се освободил и отишъл в 
Казанлък за лекари, да се цери. То-
зи ни гражданин беше подозрян в 
приготовление комплот срещу 
живота на г-на Стамболова, чрез 
подпалване на кьошка, в който 
живееше г-н Стамболов, но нищо 
не излезе, макар да се затвориха 10–
15 души и да се изследваха. Той 
престоя 50 дни тук в подземието в 
крепостта на „Балък пазар” (зад 
касапниците), гдето бил изтезаван, 
според както разказваше с плач 
семейството му. Правен е бил и 
обиск в къщата му, та и до днешен 
ден им липсвували 110 акции от 
Източните железници на стойност 
44 000 лева и други ценни книжа 

от около 16 000 лева. Настояват 
пред нас, че Капитан Петко непре-
менно щял да остави костите си в 
подземието, ако върналий се от 
отпуск окръжен управител г-н 
Драсов не бил разпоредил за 
интернирането му в Трявна.

С една дума този почтен чо-
век е станал жертва.

Нашите искрени съжаления 
към страдалеца и семейството му.“

Измекяринът го оставил да 
умре във влажна дупка след мъче-
нията. От хора разбрах, че едно 
войниче помогнало на войводата 
да оживее – добави Параскев, след 
като тя вдигна погледа си. 

– Градоначалникът не би 
посмял да се опита да убие толкоз 
виден поборник без знанието на 
диктатора. Стамболов мрази 
личностите с авторитет сред наро-
да, възможно е дори самият той да 
е заповядал изтезанията. Чистите 
бодат очите му и им туря примки, 
за да ги държи яко в ръцете си. 

– Той и Турчев от години пра-
вели заедно незаконни сделки с 
чифлици и други имоти. Разбрах 
го, докато разпитвах дали е имало 
наистина заговор срещу Стамбо-
лов – каза на един дъх Параскев, в 
потвърждение на думите на Ека-
терина. 

Тя бе изрекла мислите му. 
– Отдавна се говори навсякъ-

де за гешефтите му. Само ти си 
изненадан. А заговора са си го 
измислили. – тъжно каза тя и по-
пита:

– Никой не е защитил войво-
дата, нали? 

– Всички скърцаха със зъби, 
но не чух някой да е протестирал 
открито. Само този безименен 
списовач се е осмелил да напише 
нещо като съболезнования.

– Сатрапът бере плодовете си. 
Всички знаят, че който се опита да 
търси шумно справедливост му 
чупят краката, разкъсват сърцето 
й...

– Макар и осакатени, мълчей-
ки те участват на страната на зло-
деите, които един ден просто ще 
ги допремачкат. – прекъсна я пла-
менно младежът. 

– Може би, но... ще си 
призная, че след всичко, което 
преживях и аз не бих посмяла да... 
– Екатерина не довърши, а само 
повдигна рамене безпомощно.

– Поне гнусните лъжи могат 

да се разобличат, нали?
– Как и колко души знаят кое 

е лъжа, кое не? Ако руският цар 
каже на мужиците, че е станал 
император и на цялата Османска 
империя, повечето от тях ще по-
вярват. Тук е същото. Един човек 
диктува на вестникарите кое е 
истина, кое не и повечето хора 
вярват. Вече знаеш какво се случва 
на тези, за които предполага, че 
биха го опровергали публично и 
може да повярват и на тях. – то-
нът, лицето и жестовете на Екате-
рина изразяваха, че според нея да 
се говори за това вече е безсмисле-
но.

– Ама ако не се опълчим на 
подмяната, няма ли тя да се 
размножи и да направи нашия 
живот и този на повечето хора, за 
които каза – мизерен и пълен с 
омраза? Ами ако тези, които знаят 
за подмяната не ѝ се опълчват – 
ще могат ли сетне да гледат 
близките си и повечето хора в 
очите? Няма ли да плъзне нався-
къде и за сметка на лъжците жи-
вотът на всички останали да става 
все по-лош? – попита Параскев, но 
не получи отговор и продължи: – 
Пьотър Кропоткин призовава да 
пишем възвания, да крещим по 
площадите и мегданите, че самата 
власт опорочава, че авторитета на 
властниците е фалшив, че йе-
рархиите...

Почукване по входната врата 
прекъсна още в началото пропи-
тата с младежки патос изява на 
анархистичните му пристрастия.

Екатерина се извини и отиде 
да отвори. Две нейни бивши уче-
нички идваха да я посетят. 
Откакто беше в града ги бе среща-
ла на улицата, но преди седмица ги 
покани на гости на обяд в не-
делния ден, за да имат време да се 
разговорят на спокойствие. Ружа 
и Мария бяха в прогимназиалния 
клас в Девическата гимназия в Ру-
се, с който тя бе изкарала цялата 
година преди да замине за София. 
Двете бяха с няколко години по-
малки от нея, но имаха по-големи 
деца от Лора и Виола. Бяха до-
несли за сестричките запазени, 
умалели на техните дъщери рокли. 
Екатерина благодари и ги прибра, 
но щеше да ги изхвърли, както бе 
направила с много други подарени 
ѝ чужди дрешки. Параноята ѝ към 
чистота ѝ пречеше да си предста-
ви, че ще ги облече на дъщерите 
си, дори за проба. Тя повика мо-
мичетата, за да ги представи и 

ВЕСЕЛИН ТАМАХКЯРОВ
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ученичките ѝ дълго ахкаха и охка-
ха колко са красиви. Мария изва-
ди от кошницата си още един 
подарък – 

тава с изсушен петмез от сини 
сливи, за да се подсладят. Заедно 
влязоха в гостната и Параскев се 
запозна с новодошлите дами като 
галантно им целуна ръка, от което 
те се изчервиха. 

Екатерина сложи петмеза на 
масата, наряза го на лентички и 
покани всички да си вземат. Дома-
кинята предложи чай на гостенки-
те и заразпитва за децата и мъжете 
им. През това време момичетата и 
гостът с охота похапваха от сла-
достното лакомство и си говореха 
с пълна уста за други вкуснотии, 
които обичаха. Майките подхва-
наха темата за белите на малчуга-
ните си.

– А като не ви слушат, как ги 
наказвате, за да знам как да стегна 
и аз моичките, които напоследък 
доста си правят оглушки. – попита 
Екатерина и погледна закачливо 
строго Виола и Лора.

– Ами, шамаросвам ги. – Ру-
жа изрече най-напред наказание-

то, което Екатерина очакваше да 
чуе.

– Аз пък моя големия го ка-
рам да чете на глас приказка на 
малката и тя ми казва, когато той 
направи някоя пакост. – гордо се 
похвали Мария.

– Как ти хрумна!? – изненада 
се искрено Екатерина и добави – 
Така ще я намрази.

– Сетих се, че когато някоя от 
нас палавееше в клас Вие я карахте 
да излиза на дъската и да чете 
изразително разказче от вашта 
книга. И аз съм чела. – изкиска се 
тя накрая на обяснението си.

– Ама, то, не е същото. – 
почти ѝ се скара бившата ѝ учи-
телка.

– А каква беше кака Катя като 
даскалица? – намеси се заинтригу-
ван Параскев и Ружа веднага отго-
вори.

– От нея знам как да за-
помням числа, седем е брадва, пет 
е кука, осем е снежен човек, две 
беше..., да лебед, а...

– Аз пък си спомням как ни 
четеше... като истинска артистка. – 

прекъсна я Мария развълнувана 
от темата. – Всеки от...

– Чакай! Нека да кажа за 
лодката на реката.

Запрепираха се коя от двете 
първа да разкаже за уроците при 
учителката им. Мария най-
образно припомни как ги е учила 
да танцуват бални танци. Дори 
стана да покаже, че още си спомня 
валсовата стъпка, макар че оттога-
ва не беше танцувала валс. Най-
емоционално Ружа описа как са си 
разказвали една на друга научено-
то. Екатерина ги беше карала да го 
правят, за да запомнят по-добре 
уроците. Параскев усети топлота-
та, с която говореха за нея и му се 
искаше да послуша и как ги е учи-
ла да забелязват красивите неща, 
но бе дошло време за влака му. 
Екатерина го изпрати до вратнята 
и той ѝ обеща скоро пак да я на-
вести.

Тя сервира обяда, който беше 
приготвила и с приятелките ѝ 
продължиха да си споделят случки 
от общата им младост.

Вечерта Екатерина си спомни 

думите, които ѝ бе казал за подмя-
ната. Запита се дали нещо може да 
спре подмяната и дали тя носи със 
себе си омраза и между измамени-
те.
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Преживените от мен в не-
бето – над морето, многобройни 
летателни часове, безбройните 
и съдържателни вълнения и 
впечатления с авиационно 
морски характер, остават не-
забравими, продължават да са 
живи в склонната ми и за пое-
зия чувствителност. Често пъти 
без да обръщам внимание на 
никого около себе, дори и на 
прекрасната природа, се улавям 
как безгласно философствам по 
темата за същността на летенето 
и фантазията на пилота в морс-
кия полет…

Мисля си и за не-
възможността за един живот да 
се опознае не само света, но и 
всичко особено в извън плане-
тарен план, защото космосът е 
неописуемо голям, безнадеждно 
мащабен…

А самото небе, този 
безмълвен „коприненосин ча-
дър”, който за нас, хората, 
стърчи над Земята и височината 
му не се вижда дори в безкрая, 
пали не само у мен някаква 
дълбока, непозната, вълнуваща 
космическа фантазност… И не-
волно мислите ми за света – за 
земния свят, стават толкова 
малки, дори нищожни в съ-
поставка с реалното космическо 
пространство, че ми е трудно да 
кажа дори докъде сме стигнали 
в изучаването, опознаването и 
разгадаването на гигантския не-
бесен похлупак. Като пилот мо-
га да твърдя само едно – 
колкото повече доближаваш не-
бесния купол, толкова по-дале-
чен и неузнаваем става той.

И все пак този, привличащ 
мислите и чувствата ми капан, 
ми доставя и удоволствие – 
бавно, бавно научаваме все по-
вече за небето над нас и за да-
лечния и привлекателен космос 
и то на практика – точно ние, 
летците, чрез изкуството и 
възможностите на пилотиране-
то.

Разбира се, много по-
различно и в по-голяма степен 
удовлетворение и радост полу-

чават летците-космонавти, кои-
то със своите достижения в 
областта на космичното са мно-
го по-близо до фантастичното. 
Те проучват небесния похлупак 
с помощта на най-съвременните 
космически радари, телескопи, 
лазерни и електронни 
устройства, доставят в огромни 
количества научни данни.

Днес, комбинацията: наука 
– авиация – космонавтика; 
летци – космонавти – астро-
навти с всеки изминал ден, про-
карва все по-далечни пътища 
към звездите и то така, че хора-
та и да искат, не могат да 
предвидят какво ще стане и 
какво ще се открие след ден или 
след година, упорито се навлиза 
в космичните тайни.

Ние, летците, сме тези, кои-
то сме постоянно и вечно влю-
бени в небесния необят. Нашите 
полети, понякога граничещи с 
риска, създават постоянния и 
вечен небесен парад – един 
непрекъснат небесен косми-
чески празник. 

И затова съм категорично 
убеден, че на света няма нищо 
по възвишено от извисяването 
на човека – от небесния полет, 
от небесния парад, от небесния 
празник, пораждащи много и 
много странни и загадъчни не-
бесни, космически легенди.

Разгърнем ли летописа на 
авиационния път, ще видим, че 
за летците на майката Земя ня-
ма нито секунда покой, нито се-
кунда отстъпление от 
постигнатото. Те са вечно във 
въздуха. Едни кацат, други 
излитат. Това е вечният и 
непрекъснат процес на живота 
им – летенето. То, именно, е 
най-важното и непрекъсващо 
явление. След успешния, за-
вършилия, последния полет за 
един летец идват следващите 
полети, дописващи 

безстрашния, героичен възход 
на човека, дължащ се на крилете 
на Авиацията.

Небесният парад не е нещо 
просто или лесно измислима, 
простичко казано, неземна при-
казка. Той се отличава и гордее с 
блясъка на летящите в синята 
далечина сребристи крила. Не в 
небето се раждат онези земни 
синове, които се откъсват от 
топлото и сигурно майчино 
гнездо и се губят по далечните 
хоризонти, за да се докоснат до 
безумството, тайнството, вели-
чието и фантазията на полета, 
изпълнен вечно със загадки. 

Небесният парад е свързан 
с щастливия миг да се добли-
жиш до звездите, които чуват 
звука на земния химн – песента 
на самолетните мотори и на ра-
кетните двигатели. Неговата цел 
е да открие за хората нещо ново, 
да покаже колко трудно дости-
жима е исконната мечта да до-
коснем до безкрайната същност, 
до загадъчността на неземното 
като се устремиш някъде в не-
бето, някъде в космическия 
свят…

Наука, свързана с риск за 
живота, непреклонна воля, си-
зифовски труд и стремеж към 
откривателство ден след ден, го-
дина след година насочват 
съзнанието на пилота и мисълта 
му към разбирането, че не при-
надлежи само на майката Земя, 
че е една разумна частица в 
звездното небе, в небесния 
химн, в тържеството на не-
бесния парад…

Летецът с невероятна, 
почти фантастична апаратура 
извършва научна дейност и ра-
боти непрекъснато, безспирно – 
търси и изследва нови явления, 
закони, открива тайни за живо-
та на звездите, за небесната 
вечност и вечността на движе-
нието…

И колко малко знаем за то-
ва. Знаем само, че Луната е 
обвита в прах, че на Марс и на 
Венера няма живи същества, но 
може би има вода под повърх-
ността им, че космическите ра-
кети се изстрелват на изток… 
Знаем още, че наследниците на 
Икар и Дедал неспирно про-
дължават да издигат сребристи 
крила към звездите, за да е жив 
химна на човешкия полет, който 
все повече и повече, все по-бли-
зо и по-близо се доближава до 
тях и чрез своите нови открития 
задълбочават и фантастичното 
в небесния парад…

Като земни хора ние се до-
сещаме какво означава това, но 
не знаем кога точно е щастлива 
и небесната фантастика?...

Това става навярно само то-
гава, когато човекът сам стане 
фантазьор, а да си летец е и да 
си фантазьор, защото е неопи-
суемо… И силно романтично – 
един фантазьор винаги е решен 
пръв да прелети край някоя 
звезда. Така, наред с волята, се 
ражда и желанието ден и нощ и 
все по-нагоре и по-нависоко да 
се издигат стоманените криле. 

Не беше ли летец-космо-
навтът Юрий Гагарин по-смел и 
по-щастлив от Икар?... Не беше 
ли астронавтът Джон Глен по-
щастлив дори от Гагарин, когато 
на 77 годишна възраст излетя в 
Космоса, за да докаже, че небето 
приема всички земни чада?... 

Всеки летец желае да е 
избраник за следващия велик и 
фантастичен космически полет 
– до Луната, до Марс или до Ве-
нера, а и защо ли пък не и до 
много, много по-надалече… Но 
да се окичиш с ореола на космо-
навт, не е толкова лесно. В 
космоса небесното съществува-
не откъсва човека от въздуха, от 
дъжда, от усещането за теглото, 
от устойчивостта на земята. Ето 

защо се смята, че такива полети 
са фантастично безумие, че 
летците-космонавти оставят 
следи в неземния живот, в 
търсенето и откриването на но-
ви светлини и планети по пътя 
на безкрайния възход…

Но засега все още този по-
лет се фокусира само от един 
единствен земен лъч – достигащ 
до неизвестното космическо 
пространство, но пък необхо-
дим за сигурното завръщане в 
обятията на скъпата, топла и 
жива планета Земя…

Не е далече времето, когато 
този полет ще стане постоянен – 
полет за достигане до обятията 
на близките до нас планети. 

Така човекът не само ще ле-
ти, но увеличавайки свръхземна-
та си мощ, ще поддържа небесния 
парад, издигайки човечеството 
нагоре. Ще придобива знания и 
опит с полетите към все по-да-
лечни и нови неизследвани части 
на космоса, там, където дори и 
фантазията днес не може да го 
изпрати.

Уверен съм, че ще дойде та-
кова време, в което летци, 
космонавти и астронавти ще 
поемат към непознатите 
прегръдки на планети и га-
лактики, където ще откриват 
нови и чудни слънца, красиви 
комети, неизвестни луни и 
съзвездия, а там ще се зареждат 
с нова енергия и фантазия по 
маршрута земя–небе и обратно.

Напълно е вероятно някои 
от полетите, насочени към га-
лактиките да станат вечни поле-
ти, поради невъзможността 
някой да се завърне в рамките 
на един човешки живот. На-
вярно това ще бъде един нов 
вид живот – живот, създаден за 
космоса.

Има и друга вероятност. 
Ако слънчевата, водната и 
въздушната ресурсност на Зе-
мята стигнат до критична не-
достатъчност, човечеството да 
се пресели и да съществува на 
други планети. Тук фантазията 
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също има безкрайни възможности 
и небесният празник ще се отбеле-
жи с реализирането на безумните 
мисли за покоряване на следващи 
космически цели, за нови достиже-
ния.

Ние, летците, знаем, че все-
ки полет е празник, в който ле-
тят заедно мечтите, слънцето, 
земята, хората, времето... Най-
важното е, че този празник ня-
ма да има край, тъй като и бъде-
щите полети не ще имат край: за 
космическите полетите не съ-
ществуват думите „край” или 
„апокалипсис”…

Така е в авиацията и в лете-
нето, които са разновидност на 
космическото движение. Така е, 
защото човекът още с появява-
нето си, непрекъснато се е стре-
мял да се издигне нагоре, да 
достигне големите височини, да 
лети над Земята, да кацне на Лу-
ната, на Марс, на другите плане-
ти… На Слънцето…

Ето един факт: през 1989 г. в 
наш ежедневник съобщиха, че 
американски военен кораб е на-
мерил в Атлантическия океан 
капсула от неизвестен полет и 
когато я отворили откриват в 
нея две тела – телата на двама 
немски летци, съвсем запазени. 
В бордовия дневник било запи-
сано, че са излетели в космоса 
през 1942 г. Оттогава до мо-
мента на откриването им е ми-
нал половин век, а хората в 
капсулата били със запазени 
младежки черти – изглеждали 
на 22-23 години. По този случай 
не се появиха други данни и 
съобщения, но от този момент 
нататък аз все си мисля, че чо-
вечеството е имало среща с 
фантастичното и с помощта на 
фантазията си „виждам” мои 
колеги, неизвестни на 
обществото, да лежат в подобни 
капсули на Луната, на Марс, на 
Венера и къде ли не в близкия 
космос. 

Въпрос на летателна фанта-
зия. Защото тя се развинтва и 
подхранва още повече от на-
ходките, стремежите и достиже-
нията на вечния небесен 
празник – нашият полет. 

За да се гледа майката Земя 
от неизмеримата, небесносиня 
висота, от докоснатия, блену-
ван, небесен, звезден хаос – от 
безкрая, достигнат не-
фантастично. 

Летецът у всеки човек лику-
ва. Ликува, че се е приближил 
до звездите… Точно за тези ми-
гове на щастие летците не 
пестят нито труда си, нито вре-
мето си, нито силите си, нито 
живота си – само и само да се 
лети и да са част от небесния 
празник, от полета.

Това е същността на техния 
труден и опасен втори живот – 
небесният.

И колко много реализирани 
надежди и мечти очакват бъде-
щите летци и космонавти.

Идва времето за полети и 
кацане на Марс и Венера. Не е 
далеч и времето човекът да се 
насочи и към полети вън от 
Слънчевата система…

Не е изключена и ве-
роятността да се осъществи сре-

ща с космонавти от други га-
лактики и съзвездия.

Но все още, засега ни е 
тъжно, пък и тежко, когато гле-
даме безпомощно самотността 
на звездите.

За летците тази самотност 
се стопява в изгарящите само-
летни пари с откривателски, 
изследователски и научен 
акцент. 

Октановият дъх на полетите 
неспирно гали същността на 
звездния живот с излизащия от 
самолетите пламък. Той съ-
пътства и явленията, наблюдава-
ни всеки ден в небето, разсичано 
от белите следи, оставащи след 
прелитащите самолети, вдъхно-
вяващи поети, романтици и хо-
рата с радостен захлас. 
Благодарение на летенето всеки 
човек си мисли да се стрелне на-
горе към звездите. Да, така е – за 
празника небесен бариери няма, 
място има за всеки. 

Каква е летателната фанта-
зия в изповедта на летеца?

Казват, че поезията в живо-
та на летеца е вродена и само-
родно бликаща. Това е наистина 
така, защото само там, горе, съ-
ществува фантастичната грация 
на въздушната небесна ро-
мантика.

Това е и трудно разбираемо, 
недостижимо дори, необяснимо 
в много отношения за другите 
хора. Те нямат чувството за 
носталгия към нов, следващ по-
лет. Летецът живее с тази 
носталгия и я премахва само 
чрез изпълнение на следващия, 
нов полет – с новото доближа-
ване до звездите, луната, 
Слънцето...

Понякога се учудвам, когато 
някои с лекота казват, че летци-
те са обречени хора. Да, обрече-
ни са, но са обречени да летят в 
привлекателната синя романти-
ка, която се открива и я има са-
мо там, горе – в неизвестния за 
тях небесен калейдоскоп… 

Летците са обречени да го 
достигат, да го докоснат, да го 
изследват в името на науката и 
на живота. Такава съдба им ве-
щаят известни и неизвестни 
звездни закони. 

Именно затова всеки летец, 
изучавайки, опирайки се и 
вярващ в небесните закони, 
знае, че всеки следващ полет е 
само един малък, нов щрих от 
небесните правила на летене, а 
самите закони са толкова точни 
и категорични, колкото и мате-
матиката, обосноваваща косми-
ческото движение на звездите 
по небесния безкрай. Спазвайки 
небесните закони, всеки летец 
решава формулата на собстве-
ното си щастие и достига до 
умението да се изплъзва 
успешно от незнайни, неочаква-
ни и непредвидени премеждия, 
ситуации, тежки моменти, 
сложни изпълнения.

Аз съм летял 28 години като 
курсант и като летец и разбирам, 
защо във военно-въздушното 
училище три години усвоявахме 
висша математика. Навярно до 
края на живота в съзнанието ми 
ще останат I, II и III-та част – 
(трите масива) томовете на 

българския математик Бра-
дистилов.

Може би благодарение на 
математическите знания, които 
придобих в училището, днес 
съм щастлив да съм жив. Става 
дума за един сложен парашутен 
скок като курсант пети курс 
през последната година на обу-
чението ми, когато основният 
парашут не се отвори и аз 
трябваше да срежа 45 капроно-
ви въжета, след което да отворя 
спасителния запасен парашут. 
Като премина тази опасност по 
определена формула 
изчислихме, че запасният пара-
шут се е отворил на 25 метра от 
земната повърхност. 

След разборите и анализа 
на скока се установи, че съм 
действал точно, бързо и пра-
вилно, за което бях награден (от 
министъра на народната отбра-
на тогава, ген. Д. Джуров). 

Най-важното в случая беше, 
че останах жив и здрав и про-
дължих кариерата си на летец. 

В Авиацията има хиляди 
такива сложни ситуации, ава-
рии и катастрофи. Затова ще ка-
жа, че летците ги възпитават с 
такава нагласа да се учат от пре-
дишния опит, да изпълняват за-
дълженията си с прецизност и 
до педантизъм и винаги да се 
стараят да вземат вярното реше-
ние в съответната ситуация или 
при решаване на нова задача. 

Всеки полет си има своите 
правилни решения, победи, но и 
малки, големи, а дори и фатални 
грешки. При допускане на фа-
тална грешка, се стига до 
предпоставка за произшествие, 
авария или катастрофа… 

В крайна сметка важното е 
да излезеш победител от поло-
жението, тежката ситуация, 
трудното премеждие и след то-
ва, преодолял положението, 
страха и недостатъците да оста-
неш с желанието да продължиш 
да летиш и се изграждаш, като 
истински, безстрашен летец. И 
тогава, наред с математиката то-
ва желание се превръща в една 
магия, пленяваща летеца да си 
остане летец до последния дъх 
от живота… 

Може да се каже и по-
просто. На авиационен език, 

при тежка ситуация летецът 
действа сам. Главен герой и спа-
сител тук се явява летателния 
опит, а пръв помощник – 
мигновената, секундна реакция, 
авиационната закалка и мисъл, 
които дават прецизността и 
точността за реализация на взе-
то решение, водещо до целе-
съобразната спасителна 
реакция. Резултатът е, че поле-
тът продължава успешно! 

Успешният полет се счита за 
завършил тогава, когато ние 
летците си пожелаваме винаги – 
излитане – летене и кацане на 
Земята. Тогава и формулата за 
летене е решена точно и пра-
вилно. Летецът в тази „матема-
тика”, решавайки формулата за 
летене до последния си полет 
остава едно щастливо дете, един 
младеж до последното си кацане 
когато напуска прякото съпри-
косновение с небесния празник. 

Напуснал Авиацията, 
той живее като един се-
риозен, добър и препа-
тил човек, роден и 
съществуващ на майка-
та Земя. 

Морските летци са 
съществена част от не-
бесния празник. При 
тях небесната романти-
ка дори се оглежда в 
триизмеримото поня-
тие: земя – море – небе. 
На пръв поглед това ги 
прави по-щастливи хо-
ра, тъй като съчетава в 
себе си още едно 
съдбовно състояние – 
съдбата на лудолетящи-
те над вълните бели 
чайки, които са прияте-
ли еднакво и с небето, и 
с морето. Тук мога да 

изкажа и радостното си вижда-
не, че не случайно поделението, 
където бе базирана морската ни 
авиация се наричаше поделение 
„Чайка” – така го знаят всички 
варненци и ние, хората от авиа-
цията. 

Но да продължим за това, 
че в морската авиация, реално 
погледнато, никак не е така 
лесно. Е, от романтична гледна 
точка, няма нищо по-красиво и 
по-привлекателно от тъмнозе-
ления или тъмносин цвят на 
морето, избледняващ или наси-
щащ се още, както и обагре-
ността с аленочервената 
светлина на морско-небесния 
хоризонт. Тези цвенови тонове 
са нещо обикновено за полета 
над море и са постоянно пред 
очите на морските летци. Както 
казват и старите моряци в 
техните нюансни отражения се 
крие цялата истина за морската 
картина, а в многоцветността и 
различните временни, спокойни 
или бурни състояния, както и в 
бризовите полъхвания се 
опознават и се изписват законо-
мерностите, морските закони. 
Всеки полет над морето те до-
косва до отделни цветни миго-
ве, до отделни палитри на 
морския живот и така се 
подхранват въздушната и водна 
романтика. За опознаването й 
всеки морски летец се хвърля с 

цялата си енергия, разум, сила и 
младост – да се докосне до нея. 
Едва след многобройните пре-
летяни полети може да се разбе-
ре по-ясно морската картина, да 
се обясни тя, да се установи 
колко красива, потайна, зага-
дъчна и многообхватна е тя.

Всички морски летци са 
вкусили неведнъж от солената 
сладост на морето и от 
кристалната бистрота на небето. 
Това е тяхната авиационна 
светлина. Тази светлина ги съ-
пътства при всеки полет и 
въпреки това нито един летец 
не може да каже, че е видял и 
опознал всички нюанси, че ги е 
запомнил или пък е видял няко-
га нещо като едно цяло. Живо-
тът на морския летец се оглежда 
в тази чудна картина, волята му 
се калява в морето на естестве-
ната красота и разума му. И така 
ден след ден, година след година 
се ражда и поезията на полета – 
с морско ежедневие, с моряшко-
то битие, с изключителността, 
съпътстваща всичко. 

Щастието на полета на 
морския летец преминава през 
многобройни перипетии и 
почти винаги е с неизбежната 
спътница – морската изненада. 
Тя се явява винаги – незабеле-
жима, неочаквана като прили-
вите и отливите, понякога, като 
внезапна морска буря. Но 
колкото и изненадваща да е, 
ние, морските летци си я обича-
ме. С нея, както в приказките се 
изскубваме от неизвестността в 
обстановката на морската шир, 
от тишината на угасналия дви-
гател, от тъмнината в тъмните 
облаци и студенината на морс-
ките дълбини…

Обичаме я още за това, че с 
всяко взаимно докосване, с всеки 
преживян над морето труден миг, 
тя ни окриля и калява нашия 
опит и като неспирен часовник 
отброява успешно изпълнените 
задачи, безотказно прелетените 
над вълните часове… 

И тук, всяка секунда е 
ценна, всеки час в небето, над 
морето открива тайни. Те са 
част от изпълнението, от реша-
ването на загадките в хидроа-
кустическото, 
радиолокационното, трално и 
визуално търсене за успешното 
постигане и решаване целта и 
задачите на морски учения и за 
успеха в морския бой…

Тези звездно-морски миго-
ве са нашата радост, обогатява-
нето на летателните ни съдби и 
раждат безстрашието на един 
романтичен, строг, въздушно-
морски небесен живот. 

Така се ражда и поддържа 
фантазията – фантазията като 
морски полет. Но дотук с фанта-
зията! По нататък ежедневието 
на морските полети и живота в 
морската авиация ще бъдат опи-
сани без фантазия – с реалното 
участие на колектива, създаващ 
полета: летци, щурмани, бордни 
техници, механици, автомоби-
листи, свързочници, тиловаци. 
Един летопис в реално време и с 
истински имена, понятия, за-
дължения, с многообразни ге-
роични, смешни, добри и лоши 
войнски приключения и морско-
авиационни случки.

ПОЛЕТЪТ НА ФАНТАЗИЯТА – глава ӀӀӀОт стр. 8
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ДИМИТЪР  
ГЕНЧЕВ
Прокурор  във 
ВКП. Публикува-
ни стихосбирки: 
„Звездни дъждо-
ве”, „Жapaвa от 
думи”, и есета - 
литературна 
критика:”Споде-
лени Светове”.
Член на Съюза 
на независими-
те български пи-
сатели.

МОЕ ЛЯТО,
ЯРКО МОЕ ЛЯТО... 

Чувствата изтляха в твоя зной. 
Словото стопи се в необята. 
Страстите намериха покой...

Мое лято, свидно мое лято, 
пълно бе с надежди, с палав смях, с 
плодове и жива жар богато 
и защо си тръгваш не разбрах...

Мама ми подава от вратата 
сиренце във крайщник топъл хляб, 
тате ме повиква от лехата 
да заяквам, че съм още слаб...

Сигурно съм почнал да старея, щом 
бленувам детските си дни. Мое лято, 
птици още пеят, 
още ден, поне до залез, остани...

Мое лято, дълго мое лято... 
Капят в охра първите листа. 
Вече иде по килим от злато 
ласкава и хладна есента...

 В памет на Пламен Горанов

ДОВЧЕРА НИЩИ И УБОГИ,
затънали сред азиатска глъч, 
а днес разпалени в тревога, преляла 
от безмерна жлъч...

А днес по гневните площади 
за часове растат грамади. 
„Проклет да е..” – отеква каменно... 
И жива факла лумва в пламък 
във времето да стори път!

Отвъд страха, отвъд безличията, 
отвъд смирение и безразличие-
Спасителен и страшен огън 
гори душите на възбог 
и ни повежда там – отвъд!

Отвъд, не в бели дни – през урви
и през съсипни, 

в стени от облачни армади, под 
мълнии и ледопади, 
в порой от огън и печал...

НАДЕЖДА ЗА БЪЛГАРИЯ

Българийо, майко на мъртви герои! 
На безброя бранители свят пантеон! 
Синовете ти нека за
тебе да тръгват на бой, 

не под флагове чужди да дирят подслон!

Ти си стряха и болка на вечни поети!
На безсмъртното слово нетленен си

храм!
Нека в бъдното твоето име да свети
и в огнищата жар да разпалва

във плам!

Горка горест в съня на прокудени ге-
нии... Потърси любовта им по белия 
свят! Накичи във венец плодовете 
безценни, зрели в техния ярък

искрящ звездопад!

О, земя ненагледна, дарена от Бога 
със зелени клисури и ширни нивя, 
лееш твоята жива вода и отпия ли – 
мога светла песен за теб да изпея

в слова!

По завета свещен на могъщи владете-
ли събери разпилените свои чеда! 
И в размирния громол насред вековете, 
ти, орлице, пази всеки дъх свобода.

БЯЛА ПРИКАЗКА.
                    ЗИМНА ФАНТАЗИЯ
Луннобял е заспалият свят. 
Бързи вихри по друмите пазят 
на пъртините белия цвят.

В нежно було са щедро надипле-
ни оголели до днес дървеса. 
Пеперудено снежни се сипят 
разпилените в пух небеса.

Кралска милост обзела е зимата 
тази късна замръзнала нощ. 
Вае спящите къщи, градини 
в колонади от снежен разкош.

Над тегоби, коптори, мизерии 
и над цялата есенна жал 
пада бяла искряща мистерия 
сред вълшебния зимен бал.

И ръка за ръка се повеждат, 
в светъл унес изгубени вън. 
Засиява в очите надежда 
от омайния приказен сън...

ИЛИЯ ПАЧОЛОВ
Съдия. Сред публикуваните му книги 
са стихосбирките: 
„Ако имаше край”, „Кръговрат”, „Да 
се върнем отново”, „Сребърна луна$.

ДЕТСТВО
На края на ръба 
седя.
Седя 
на края на света.
Нозете ми разравят
Косите на Вероника,
от рога на луната
се сипе Млечен път...
На края на света 
седя...

ОТГЛЕЖДАНЕ
НА НАДЕЖДАТА

Осиротява 
бащината стряха 
след полета 
на лястовичите ята 
по слънчевия лъч на юг... 
Осиротява, но не опустява, 
а пази
старото гнездо 
за новото начало 
на надеждата.

ФИЗИКА НА СЕЗОНИТЕ – 1
В центрофугата
на късната есен
се завъртат
всички Цветове
на дъгата...
И в омагьосаната тишина
на въртящия се кръг
се ражда
на белия сняг
чистотата...

ФИЗИКА НА СЕЗОНИТЕ – 2
С невидими пръсти
и с южно дихание
пролетта спира
шемета
на белия кръг
на снега...
За да поникнат
отново
всички цветя
на дъгата...

ЛУННА СОНАТА
Самотни ноти 
над прибоя 
на вълните 

по соления път
на надеждата 
към топлината 
на сърцето 
и светлината 
в твоите очи.

ЗИМЕН ДЕН
Толкова е ясен
денят,
че лъчите на слънцето
побеляват
в кристалите на снега.
Толкова студен е
денят,
че плазовете на шейната
не потъват
в снежния път.
Толкова тих е
денят,
че вейките на брезата
не потрепват
в искрящата синева.
Толкова ясен, студен и тих
е денят,
че споменът за лятото
тихо чезне
в бяло безвремие...

ПО О'ХЕНРИ
Няколко малки,
жълти и сбръчкани
ябълки
упорито са прегърнали
вейките по върха
на дървото
и не искат
да паднат
на декемврийската палитра
на художника,
за да бъдат преродени
в картина.

КЕТИ БОЗУКОВА
Работила е като районен прокурор, 
окръжен прокурор, инспектор към 
Министерството на правосъдието,
адвокат. Главен секретар на СЮБ.
Автор е на 15 книги, сред които „Ре-
цепта за живот”, „Разнолика любов”, 
„Сън по поръчка”, „Оцеляла с любов”
и ,Думи за обичане”. Член на Съюза на 
българските писатели.

***
Иди си, върни се... 
Иди си, върни се... 
Играта любовна 
между вълна и бряг. 
Дори и сърдита 
далеч да си тръгне 
след няколко часа 
назад ще се върне, 
прегърнала силно 
любимия бряг. 
Иди си, върни се... 
Иди си, върни се...

ПРЕРАЖДАНЕ
Животът в миг се свърши,
отлетя със звук -размахани крила
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на щъркел.
Усетих болката на земна самота, на 
ден, от утрото помръкнал...
Сърцето спря и глухо пропищя
с гласа на скъсана басмяна рокля, 
ръждясало проскърца
такт и два и онемя...
По-късно се опомних -треперещо

зелено стръкче
в прегръдките на мартенския вятър,
по-уязвимо и от мисълта, че Творе-
цът пак го е изпратил на земята.

РАЗДЯЛА

Това, че ми обръщаш гръб, 
не значи, че не ме обичаш. 
Успя да влееш в мене скръб, 
забравих думите, засричах... 
Загубих всичките мечти. 
В миг се оказах в черна бездна... 
Ала и ти не продължи, 
не би могъл да тръгнеш лесно. 
Животът ни до днес така 
ни свърза с връзка неразделна... 
Уж пускаш моята ръка... 
Ала къде ли ще се денеш? 
Обръщаш гръб, обръщаш гръб, 
но в моя гръб така опрян си, 
че как ли ще ни разделят?! 
Като близнаци сме сиамски.

***
Когато бризът те докосва 
със влажните си пръсти 
под преките откоси 
на екваторското слънце 
и всяка клетчица във теб 
живително възкръсва, 
забравила за студ и сивота; 
по-силна от покълващото зрънце 
усещаш топлата усмивка на децата. 
Щастлив си и доволен, че си жив 
и мъдростта е в простотата на нещата – 
обичай и просто „хакуна матата”.

СЪНЛИВО

Защо се будя сутрин рано –
навярно пролетта ме сръчква, 
аз – всеизвестна поспалана, 
очи отварям, а е мръкнало 
и утрото отдръпва тихо 
на мрака тежката завеса... 
Аз, неумита, пиша стихове 
и меря думите с отвеса... 
Какво си мисля ще остане 
от моето стихостроителство, 
предците ми строили храмове, 

воювали – с враг и с правителства... 
Цял ден се бъхтали за хляба – 
децата им да са човеци. 
А днес от нас какво остава? 
Май словоблудства и кючеци. 
И тук-там да те сръчка някой 
пред ФБ, ако си застинал.
Ако Светът на мене чака –
въобще не трябва да заспивам!

НЕ СИ НАПРЯГАЙТЕ УМА 
за моята „жестока” рима. 
Аз търсих я, не знам кога –
преди над трийсетина зими... 
И после малко замълчах, 
разбърках ритъма на стиха, 
свободни стихове редях 
със шипове в душата впити, 
тъй както птицата сама 
забива си в сърцето шипа, 
додето падне във снега, 
обезкървена; без да хлипа, 
с последния си дъх щастлив, 
че песента си е изпяла 
и с почерк кървав нечетливо 
послание ни е предала... 
Така че, римата „жестока" 
отпреди трийсетина зими, 
я удавете във потока... 
Не са ми нужни вече рими...

ЛЮДМИЛА
БОГОСЛОВОВА
Нотариус - Варна. Стихосбирки: 
„Мост над морето” „Благовец”, „Гла-
сът на вулкана” и „Въпроси вятърът 
остави”. Член на 
Съюза на българс-
ките писатели.
Нейни стихове са 
публикувани във 
виртуалната 
библиотека 
„Лumepnem”.

***
Пристанището,
езерото,
плажа –
изпращат кораби 
към други градове. 
Тъгуват майките: 
момичета са стража 
на мраморните домове.
Момчетата по палубите тичат, подви-
ват тънки вратове 
и тъжни есемеси сричат 
до чакащите брегове.
Червени кораби морето носи. 
Но в тъжните моряшки часове гърла-
та спират неотключени въпроси и 
призрачните мъжки бесове.
Пристанището, езерото, плажа – 
къде е нощната им стража?

СПАСОВДЕН

В росно ливаде да легнем. 
В росно ливаде по Спасовден. 
Болката ти да олекне, 
щом ти самият си в мен...

В росно ливаде търкалям 
мисли, мечти и лъжа, 
дето звездите ми сваля, 
а подир нея тъжа...

Спасовден — самодиви, 
россенки с боси крака... 
Пръскат мечти игриви 
търсят мъжка снага.

В росно ливаде ли легна? 
Утрин — с кум до кума. 
Пъстър босилек е клекнал — 
огънче за дома.

В росно ливаде щастлива —
росен привлече пчела. 
В избуяла до кръста коприва 
мъката ми се разпиля.

ЕНЬОВДЕН

Сега, когато Еньовден е близо 
и край града е пълно със пчели, 
луна към хоризонта слиза 
над позабравили срама скали.

И скоро, много, много скоро 
денят ще тържествува над нощта. 
На чайките крещящи спора 
ще счупи зазимената врата.

Щом приливът със отлива се срещнат 
ще събера аз дъхави треви. 
Ще ме напусне всичко грешно — 
че Еньовден кръвта ми съживи.

МЪЛНИЯ
В ОГЛЕДАЛАТА

На изкушението сладката вода 
напира като мляко във гърдите. 
Без болка те изтръгва от студа 
и къса на досадата юздите.

И те понася радостта — 
ръцете ти на гълъби приличат, 
а волна закръжава песента — 
Татяна на Евгений се обрича.

Но ето — бърза пак мигът 
на Кройцеровата соната. 
И се разцепва на трески викът 
от мълния в огледалата.

***
Ела и с вода помълчи, 
ела и с вода ме оплискай. 
Най-трудни са тези очи, 
които вода не ти и скат.

Ела и водата лисни. 
Дано по вода да ти тръгне. 
Най-трудни са късните дни, 
в които от обич си въглен.

Ела и вода ми налей. 
Геранът във двора е мъртъв. 
До луд ост фучи суховей... 
Той стомната счупи по жътва.

***
Така ми се плаче...

Така ми се плаче...
Но кестени в шепите стискам.
Нозете изправени още разбиват
вълните, които прииждат.
Усмивка ще хвърля
в шише запечатано
към дланите на морето.
След десет години
ще чакам някой да ме намери...

***
Колкото и черна да ме виждаш –
с бяло съм съшита. 
Тежките ти думи съм заровила, 
помня добрините.
Искам да ни стигне вятърът – 
облаците да изгони. 
И очите ти да махнат рамката, 
дето ме убоде.

СВЕТЛА  ДАНЕВА
Зам. окръжен прокурор в Окръжна про-
куратура - Варна. Работила е като ре-
довен асистент по „Гражданско и 
семейно право” в ЮФ на Варненския 
свободен университет „Черноризец 
Храбър”.

МЪЛЧАНИЕ

Добрите ми приятели са тук –
приседна тишината глухоняма 
и сгуши се в студения ми скут, 
като кутре любящо при стопанин.

И моят здрач е също мълчалив, 
беззвучен, тихомълком и безгласен,
поглежда ме отнесен, саможив,
присвива зеници и се унася.

И ето ме във капсула стерилна –
без полъх, без докосване, без рани. 
Не страдам, не очаквам, не умирам 
от твоето наказващо мълчание.

НА СПАРКИ (КОЙТО МИ Е 
ТРУДНО ДА НАРЕКА КУЧЕ)

Мой приятелю малък,
               мое малко момченце космато,
със безпомощни зъбки, с карамелени 
                                           меки къдрици,
как до мене се сгушваш,
                        когато те срещнат зъбато
великански породи,
              със разпенени страшни езици.

Малко топло телце и ушички - 
                                 разплетени плитки, 
всяка сутрин ме будят
                 с целувки космати и влажни 
и пред моята стая през нощта може би 
                                                 си се питал 
ще ме видиш ли пак, свойта преданост 
                                         да ми покажеш.

Пак безкрайно щастлив сред зелените 
                                      храсти се щураш,
гордо вдигнал опашка пристъпваш със 
                                             пухкави лапи.
Всеки път очарован се спираш,

На стр. 12
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                                  цветята подушваш, 
после дълго търкаляш телцето си
                                           във мравуняка.

Щом усетиш следа,
          непреклонно побягваш нататък 
-
откривател на корени, клони,
                                         дори и на котки 
и ушите ти, дългите, дръзко се веят
                                                    от вятъра 
и верижката свлечена
                                   е изоставена котва.

А сега си подремваш, 
                        положил на чехъла лапа, 
щом помръдна, веднага отваряш очи  
                                                  неспокоен. 
И макар че закрила от мене очакваш, 
                                                     се смята, 
често ти - топло късче любов,
                                  ставаш моя заслон.

ЗАТВОРЕНО СЪРЦЕ

Не искам да си позволя надежда, 
че любовта ще ме докосне пак. 
От светлината погледа си свеждам. 
По-сигурна съм сгушена във мрака.

Във едноокия си дом се крия, 
не съм щастлива, но е безопасно. 
Избрала съм комфорта на килията 
и вечер със фотьоила съм се сраснала.

Но ти се появи изневиделица, 
направо за косите ме извлачи. 
Припомни ми - не всичко е поледица, 
усмихнат, пълнокръвен, гръмогласен.

И може би е време да посмея 
да пожелая пак да съм щастлива. 
Жената в мене тайничко копнее 
отново да е влюбена и жива.

Затворено сърцето ми - черупка 
се пази - цялото е в драскотини. 
Но знам, че съм оставила пролука 

да бъда уязвима.

КАК СЕ ОБИЧА ДЕТЕ

Малка моя, крехко мое птиче, 
сладкогласно, нежно, тънкокрако, 
казвах ли ти колко те обичам 
всеки път, когато те изпращах.

Давах ли ти нежност и закрила 
или пък сурова и себична 
упреци изричах, вместо сила 
да ти вдъхвам, малко мое птиче.

Готвих ли ти гозбите любими, 
слушах ли те дълго, 
търпеливо или уморена и унила, 
без да чувам, само кимах, кимах...

Помня как те водих за ръчичка 
теб и твоята усмивка сладка, 
липсващите зъбки ти приличаха 
и щастливи бяхме, моя малка.

Ето че измина като мигване 
времето на нашето пътуване 
и сега на пръсти се повдигам, 

за да мога пак да те целуна.

Ето те пораснала брезичка, 
дръзка, а понякога и лоша, 
а зад рамото ти аз надничам 
със надежда, че съм нужна още.

Малка моя, крехко мое птиче, 
непокорно, весело, намусено. 
Зная, че защото те обичам, 
идва време просто да те пусна.

СНЕЖАНА 
НАЧЕВА
Професор, 
доктор по пра-
во.
Преподавател 
по „Конститу-
ционно право” и 
„Организация 
на правоза-
щитните инс-
титуции”в ЮФ 
на СУ „Св. Кли-
мент Охридски” и на ВТУ „Св. св. Ки-
рил и Методий”.
Конституционен съдия с изтекъл 
мандат.
Има три издадени стихосбирки:
„Поетично измерение”, „Евксинос 
Понтос” и „Шекспириада”

***
Не ме поставяйте в Прокрусто-
вото ложе полет във стих оттам 
е невъзможен.

СТИХОСЪНИЦИ
(триптих)

Сънувам стихове.
Те идват в мисълта ми,
когато всичко в нея се топи.
Сънувам стихове.
Те властват във съня ми,
докато утрото не ги изпепели.
А после с паметта си дълго ровя
в купчинката от крехка белота,
назад се връщам,
в сънищата бродя,
с надеждата - дано ги възкреся..
Къде, къде сте, стихове сънувани? 
Нима ви няма и не сте били? 
Сънувам стихове. Твърдя го. Не 
бълнувам. 
Защото зная, че във тях бе ти.

*** 
Помня как заспивах с мисълта, 
че у мене постепенно избледняваш, 
че пак те нося скрит във паметта, 
но някак странно се отдалечаваш.

И потънах в съня. 
После ме събуди близостта 
на ирис пъстър, на зеница искряща, 
на сребърни нишки в позната коса и 
на ръка, която някого отпраща.
А бях сама. 
Докато във нищото съм тляла
как те е намерил моят дух?
Сякаш току-що съм те видяла.

***
И пак
в съня си само ще те викам.
И само във съня ще идваш ти.
А след деня на незначима многоликост
ще възкрееявам твоите черти.
И пак
в съня си само ще целувам
очите съе стаена топлота,
ще те опиянявам и ще тържествувам
до просветляващата мъдрост на деня.

Единствено в съня

МОЛИТВЕНО

На Валери Петров - дни преди да 
си отиде през август 2014 г.

Да се родееш с мъдростта. 
И да излъчваш светлина. 
Доброжелателно да можеш
понякога и да намигнеш на света. 
Да благословиш със стиха. 
И да посяваш доброта, 
обагрена с пролазила тъга.
Това не всеки го може. 

Поживи го за моженето, Боже!

СЛЕДАТА

Нозете ми
докосваха крайбрежия. 
Умиваха ги,
бурни или безметежни, 
вълни, от нещо разгневени
или поразнежени. 
Нозете ми
повтаряха извивките на някой залив,
нос или лагуна.
И трескаво,
по време на почивките, 
предвкусваха откритие
зад всяка буна 
от наноси, родила се за век,
или за ден – 
бетон-грамада, 
с фадрома, запокитена
от някакъв човек. 
А в миг на заник,
тайнствено загадъчен и тих, 
възкръсваше видяно-преживяното
в пореден стих. 
Нозете ми
следяха очертания 
на път – 
кипяща бяла пяна, 
изригваща
при всеки допир на водата 
с брега –
владенията на Земята. 
И благославяха
следата... 
Нозете ми
се спряха. Ето че за 
първи път,
не знаеха къде 
ще трябва
да ме заведат. 
А може би
и да ме отведат...
Нима свършиха
всичките мои крайбрежия, 
всички бури
и безметежия, 
всички мигове

в заника тих, 
във които
се раждаше стих?
Прекипява в нозете ми
бялата пяна. 
Свършва ли пътят,
щом следата я няма?

ПРОМИСЪЛ

...И в полифонията на света 
чух да звучи и моята душа 
на самотното чело с гласа...

ЗВЕЗДОПАД
В ТРИ ЕТЮДА

Метеоритен дъжд,
превъплътен във Персеиди,
в годината веднъж
се устремява към Земята
и никога не я достига.
Но явно винаги му стига
да озарява небесата
със дързостта на предизвикващ мъж,
решил да прелъсти жената.
Метеоритен дъжд,
превъплътен във Персеиди.
Земята е очакване.
Предизвикателството иде.

***
Август – звездопад. 
Не и падение. 
Август – звездопад. 
Не и преселение. 
Август – звездопад. 
Не и забавление.

А защо не изкупление 
за небесни прегрешения.

***
Във месеца, наречен с неговото име,
по волята на небесата,
Той тръгва пак на поход към Земята.
И свита звездна, не безименна,
готова винаги да триумфира,
тържествено го конвоира.
О, Августе, ти победителю във бой,
ще се опазиш ли от собствения си го-
рящ конвой?
Или е писано да преживяваш пак 
отново
това мъчение сурово – 
(от никого непожелавана награда)
да гледаш ти на Персеидите съдбата
в нощта на звездопада,
ти, Венценосецът на земна слава.

ДУХОВЕН И ЛИТЕРАТУРЕН СВЯТ: "ТЕМИДА 6"
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КРИСТИЯНА КИРИЛОВА е едва на 
8 години, когато прекрачва прага на Лите-
ратурен клуб „Касталия“ при ОДК-гр. 
Варна. От най-ранна детска възраст тя 
избира пътя на литературата и литерату-
рата избира нея. Лауреат на множество 
национални и международни конкурси, 
тази година Кристияна завършва Средно 
училище за хуманитарни науки и 
изкуства „Константин Преславски“ като 
„Първенец на випуска“. В продължение на 
три години е стипендиант на фондация 
„Комунитас“ по проект „1000 стипендии“ 
за даровити деца в сферата на литература-
та.  Отраснала сред романтичната синева 
и вдъхновяващия бриз на гр. Варна, мла-
дата авторка от години мечтае да издаде 
собствена стихосбирка. Дебютната й кни-
га „Сезони“ представя подбрани произве-
дения, които Кристияна е писала през 
последните четири години. Тематиката в 
творчеството й е филантропски ро-
мантична и макар да звучи интровертно 
засяга екзистенциални проблеми като лю-
бовта, самотата, вечното търсене. Моти-
вът за пътя тя разглежда като постоянно 
изкачване и слизане в името на духовно 
израстване и градация на личността. Пое-
тесата разсъждава върху противоречиви-
те емоции в човешката душа, и 
разкривайки ги в тяхната дълбочина 
изяснява ролята им на палитра, с която 
всеки рисува сам картината на своя жи-
вот.

Творбите й носят изключителен емо-
ционален заряд, който няма как да не 
предизвика отзвук у всеки чувствителен 
читател и да го провокира да насочи 
поглед към сезоните в душата си.

ПОНЯКОГА

Понякога съм като облак мрачна,
а друг път като слънцето безгрижна.
Като пролет понякога пъстра
или сива, студена и зимна...

Понякога топла, приветлива, ведра...

Друг път – затворена в себе си –
просто изморена да сложа усмивка
да скрива сърдечните белези…

Изморена от многото чувства
и емоции в моето сърце
надделява понякога разумът
и усмирява дивото дете.

Крещи му: „Порасни най-после!”
И погледът ми син помръква.
„Не желая, рано ми е още…”
Веднага започвам да мрънкам.

И така съм си добре, но понякога
сезоните вътре във мен
от полюсите до Екватора
редуват се само за ден.

УТРЕ

Утре времето ще бъде същото
и сезоните еднакво ще се нижат.
И пак ще грее слънцето – могъщото,

и хората еднакво ще се движат.

Може би различна ще съм аз –
с ден по-мъдра, с ден по-стара и логична.
Други думи ще звучат със моя глас,
но нека вярата ми бъде пак налична.

И светът, ако е с други намерения,
да се върти обратно, да не следва план,
ще потъна във небесните селения.
Ще съхраня света си в мойта длан.

БЛЯН

С бели ангелски крила
ще долетя във твоя сън.
Ще те скрия в белите пера,
да не знаеш що е вън...

Ден ли, нощ ли, дата, час –
с мен за тях недей мисли,
не съществуват между нас –
съществуват нашите мечти.

Каня те с усмивка блага,
ще те взема с мене в Рая.
Тръгвай с мен, недей отлага,
ще останеш с мен до края.

Ще те пазя, ще те милвам.
Обгърнат в моите две ръце...
Сладко аз ще те приспивам,
в песента на моето сърце.

ВРЕМЕ

Тъжно ми е като в сива неделя,
следобед сред хладния бриз.
Тъжно е като в последния ден
на дългоочакван морски круиз.

Тъжно ми е, искам да вали,
но слънцето ведро пече.
Причината не искам да кажа дори.
Мистерията просто ме влече...

Ще кажа само: беше хубаво
и всичко беше сбъднат сън.
Във мен сега вали проливно,
макар че слънчево е вън.

ДОКОСВАНЕ

Докосваш ме нежно, не с ръце.
Влюбваш ме в очите си засмяни.
Любов побираш в твоето сърце,
достатъчна да излекува всички рани.

Душата ми хващаш в капана
на душата си, море в безкрая.
Поглеждам те и искам да остана
в очите твои, те са път към Рая.

Докосваш ме, но не с ръце,
а с усмивки, мисли и мечти.
Летя и аз до теб, като перце,
а за полета ми порива си ти!

ПОЗВОЛЯВАШ ЛИ?

Позволяваш ли да те обичам?
Да се интересувам и тревожа за теб.
За теб накрай света да тичам.
В огън да превръщам всеки лед.

Позволяваш ли да те прегърна,
да ти дам спокойствие и топлина?
Ако се изгубиш да те върна.
По пътя да ти дам от мойта светлина.

В ума ти позволяваш ли да вляза?
И в сърцето – да остана там.
Като божествена, добра зараза...
Искам за теб всичко да знам!

Позволяваш ли ми да се грижа,
за твоето щастие, добре да се чувстваш.
Дните в усмивки отново да нижа.
Позволяваш ли или си тръгваш?

Александър е роден през 2002 годи-
на във Варна. В девети клас е и учи в 
Първа езикова гимназия. В литературен 
клуб „Касталия” е от пет години. Лау-
реат е на национални литературни 
конкурси и стипендиант на фондация 
„Комунитас” по програмата „1000 сти-
пендии” и на МОН по Програма на 
мерките за закрила на деца с изявени 
дарби за 2017 и 2018 година. „Истории 
от други светове” е дебютната му сти-
хосбирка. Тя е пътеводител за хилядите 
творчески вселени в лабиринта на него-
вото собствено въображение.

ЛИЛАВ ТЕЛЕФОН

Лилав телефон
от старите, с кабел.

Лилав телефон
за теб и за мен,

за разговори с отвъдното.
Мога да повдигна слушалката
и да се излее от нея гласът ти,
жужащ като електричество,
звучащ с ритъма на дъжд,

глас, с който вятърът говори
и който само сенките и другите неща 

без тяло
го разбирате.

Иска ми се да ти кажа нещо,
макар и да не знам какво...

Да го кажа на онзи език,
езика на мъртвите.

Не съм се сблъсквал със смъртта,
не че съвсем я няма,

просто се разбираме със нея.
Не съм оплаквал никого, ала сега

мога да повдигна слушалката
и да ги чуя всичките как шепнат.
Защо не съм го сторил до сега?

Лилав телефон
в дъното на коридора,

заклещен в ума ми.
Смъртта е жизнен процес -

нормален, човешки... природа.
Лилав телефон за теб и за мен,

за разговори с отвъдното.

Опасявам се,
че някой ден ще иззвъни.

тяхната дълбочина изяснява ролята 
им на палитра, с която всеки рисува 

сам картината на своя живот.

РИСУВАМ

Че всичко ще бъде наред,
ни казаха те.

Че е за добро, казаха,
когато свалиха звездите и облаците,

когато зазидаха хоризонта
и слънцето скриха,

а на негово място сложиха ново-
от лъскав неон,

когато
покриха небето с цимент,
когато прогониха вятъра.

И ето, че днес,
в поредния ден,
огрян от лъчите

на флуоресцентното слънце,
огласен от песента

на механичните птици,
рисувам по сивото,

бетонно небе
слънца, луни,

облаци, кучета,
деца и дървета,
реки от звезди

и зелени планети.
Рисувам с цветовете

на своята душа.

***
В синьото, във слънцето и облаците,
в протяжните стонове на улични жи-

вотни
и живота в почвата…

От космическото яйце до плужеците 
под камъните,

червеите в локвите
и другите дъждовни организми,

в мъничките парченца на асфалта,
грозотиите и всичко „съществуващо”,

в един дъждовно-летен ден
Аз видях Бог.

ВАРНЕНСКИ ЛИТЕРАТУРНИ ДЕБЮТИ

На стр. 16
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Радул яздеше по пътя към 
конака. Тъжната, олисяла гора 
жегна жално сърцето му. Спря 
коня. Загледа се в голите 
безлистни скелети на дърветата 
и подкара напреко през нея. 
Ядосани на своята голота, мла-
дите лескови издънки зашибаха 
конника през лицето. „Къде оти-
де довчерашната закрилница, 
дъхава, гъста и зелена. Можеше 
да се скриеш в нея дори от себе 
си. А днес, самото, мъртвило, па-
нахида, гола, като турско погре-
бение.” Изведнъж силен, гърлест 
лай на елен го сепна. Пред коня 
изскочи самец, лопатар и се за-
кова на място. Животното беше 
оплескано в кал до уши. По му-
цуната му се стичаше гъста зеле-
на пяна. Кехаята побара 
приклада на пушката си, но 
отпусна ръка и се засмя: „Ох, 
севдалия е завалията (влюбен е 
бедничкият). Друг път бяга през 
девет гори в десета, а сега налита 
коня ми да муши. Акъла му е 
взела севдата, като на мене. Бя-
гай да си либиш булките, да не 
отнесеш някой кьорав фишек”. 
Елена сякаш го разбра,

подскочи настрана и наби 
навътре в гората. Дивият, огнен, 
любовен лай ехтя дълго след не-
го. Доволен подкара коня и ско-
ро излезе на поляната пред 
конака. Под рехавите сенки се 
излежаваха двайсетина низами. 
Оседланите им коне пасяха нао-
коло. Подпрян на едно дърво 
възрастен офицер палеше цига-
ра. Чуждият, турски аскер, 
разположил се като у дома си, 
подплаши здраво кехаята От ко-
нака излезе Татар паша с друг ге-
нерал под ръка. Говореха 
разпалено, ръкомахаха и сочеха 
към Шумна и Русчук.

- Какво става, паша, що е до-
шъл аскера?

- Война, кехая, казака пак 
прецапал Дунава, влизай в кона-
ка, сядай, гощавай се и ме чакай.

И той поведе генерала към 
сараите на хана. Радул се качи на 
чардака, бутна настрана кафето, 
наля си ракия и пи. Замисли се: 
„Защо турците не продадоха 
овцете си тези дни, а биеха тай-
но елени в техните си гори. Запа-
сяваха се поганците. Явно знаеха 
за морабето (войната) вече! Щом 
аз ги виждам, значи и пашата го 
вижда, пък що нищо не ми рече? 
Онзи ден беше побил байрака си 
на поляната и строил триста 
конника. Огледа ги всичките, 
един по един: от сабята до 
подковите на коня. Пусна ордата, 
но чак до вечерта се кара на три-
мата сотници. Голяма гюрултия 
вдигна до небето. Накрая остана 
сам, седна под орехите и седя 
там до среднощ, тъмен и мрачен 
като буреносен облак, пълен с 
пороища и градушки. Всичко 
видя кехаята, но тез военните 
работи не бяха негова работа, за-
туй и нищо не попита. Чакаше 
пашата сам да му каже. Наля си 
втора чаша ракия и я пресуши 
до дъно.

Тревогата от неизвестността 
на идващите дни го измъчваше с 

безсъние, но двете голи ракии 
отпуснаха тялото му. Той опъна 
крака на миндера и задряма. 
Присъни му се Хадърча, църква-
та, мерна му се големия, като 
господ поп Константин и до него 
Диманчо с шарено букварче в 
ръце. От божия храм изскочи 
баба Тина, размаха пръст на ке-
хаята и извика: „Се ти се 
разсърдих, че ни взе туй твойто 
дети и ни остави с дядото сиро-
ти. Криво ни стана тогава, щото 
ни взе радостта, но сега вече 
знам, че за хубаво го стори, дете-
то барем да отървеш щото този 
рай, нашият, герловският на пе-
пел ще стане. До тук му беше 
сичкото! Ордата на война отива, 
пък махнат ли я оттук... до тука 
бяхме. Хана ще тръгне на дале-
чен път – я Ямбол, я Стамбул. 
Пашата пък ще го пратят да 
варди прохода на Върбица. Голи 
без татарския аскер ще останем 
тука. Ще се заръфаме, като псе-
та. Селата в долината ще се хва-
нат гуша за гуша. И веке вяра, 
честност и човещина няма да 
има, едната гола завист, злоба и 
алчност ще царуват. Турците ще 
бастисат татарските села, щото 
мъже няма да ги вардят. Добитъ-
ка им ще вземат с бакърите ба-
рабар, булките и щерките 
ще зеносат и после на хай-
ван пазар ще ги продават. 
Огън ще гори всичко наред и та-
тарско, и българско, и турско. 
От Добруджата през Македония 
до Тракия, та чак до Кърк Клисе 
(Лозенград), всичко ще гори, го-
лям огън и само пепел подире. 
Ама таз пепел, туй мъртвило 
едно цъфнало цвете ще роди с 
божи кри-ла, българско, ново, 
новеничко, нов род, нов народ, 
само дето с московски паша на-
чело. Тъй ще бъде Радуле, няма 
да съм жива да го видя, ама тъй 
ще бъдеш...

Чардакът заскърца под 
тежките стъпки на пашата и ке-
хаята стреснат отвори очи. Тата-
рина размаха под носа му дебел 
лист хартия с позлатени краища, 
грамаден восъчен червен печат и 
зачете от тук от там превеждай-
ки на кехаята.

„Хане, селям. Дойде и твоят 
ред. Заварди прохода на Върбица 
с петстотин конника. Турям ти 
на подчинение и хората от твой-
те турски села. Вземи от Шумна, 
от Юзев паша пет оръдия на ко-
лела, с хората и добитъка. Варди 
здраво щото мине ли през тебе 
московеца, вземам ти главата. Да 
ги води Татар паша. Пък ти с ця-
лата останала орда идвай веднага 
в Истамбул. Трябваш ми тука. 
Аллах акбар, той ще ни води ще 
бием казака. Изпълнявай. 
Султан Абдул Азис.” 

Пашата ядосано метна листа 
на масата:

- Ей, я, на – стана каквато 
стана, втасахме я.

- Война, лошо паша, лошо и 
аз го сънувах туй. Баба Тина в 
съня ми рече: „Война голяма е 
дошла. Герлово ще гори на пепел 
ще стане.”

- Остави сега бабата. Ти, 
побратиме, беше Радул чорба-

джи, подир туй дюмне стана, се-
га си Реджеп кехая, ама ти доде 
часът да станеш Радул войвода. 
На такваз служба, народна, 
кандисваш ли? (съгласен ли си )

- Паша...
- Няма паша. Събирай чета 

от българските села да вардиш 
българите, защото вече орда ня-
ма.

- Що иска Султана толкоз 
татари в Стамбул?

- Тежки времена идват от 
своите го е страх. Заради онези 
керати, големите паши не вярва 
на аскера. Знае, че само ние – та-
тарите сме му верни, щото ни 
отърва от московеца и ни закре-
пи тука на вашата земя. Сега 
трябва този борч да си платим, 
от неговите да го вардим. Виж 
как се върти човешкото чеверме, 
Радул войвода: отгоре ясно небе, 
отдолу –  жив огън. Ти пази 
Герлово. Ама как ще го опазиш, 
не знам. И аллах не може да ти 
помогне срещу башибозука, на-
съскат ли голотията ходжите, 
настърви ли се тя на злато, на 
женско, накрая става жив дявол. 
Тогава шейтана я води и никой, 
ни господ, ни аллах може да я 
спре. Сбъркал ни е нещо нас хо-
рата Господ, ама ти най-много 

хората да вардиш. Защото те па-
лят, те грабят, те събарят, те 
всичко затриват, ама пак те ще 
строят и правят, от нищото пак 
нещо ще съградят. Имането само 
сменя сейбийте (собствениците) 
си.

- Разбрах паша, живота да 
вардя, преди имота!

- Точно тъй, войводо. И дру-
го – от онбашията ми, Чингиз да 
не се делиш. Той да варди татари-
те, ти българите, та да не скочат 
едни въз други. Все двамата да ви 
гледат. Да знаят ,че сте едно! В ба-
рутницата на конака съм ви 
оставил двеста пушки, от новите 
и патрони бол. Братски да ги де-
лите, войводо. Четите си да 
стъкмите по равно. Анадън ма?

- Анадък (разбрах).
- Като си разбрал, събирайте 

людете и ги учете на аскерския 

занаят и оттук натам Аллах да 
пази Герлово. 

На другия ден Ханът по-
тегли към Стамбул. В опашката 
се влачеше малък керван от ка-
руци с целия харем, наложници, 
жени и деца. Потегли последен и 
тила с провизии и багажи, стадо 
овце и чарда млади говеда. Татар 
паша гледаше след потъващата в 
прах конница и си мислеше: 
„Пак на път. Уж за Стамбул, уж 
за някъде, ама пак баш за никъ-
де... Пак към чужда земя. Пак 
нашия Крим да търсим, където 
го няма... където не е. Където... 
го няма! На никъде!”

Пашата махна с ръка за 
последно сбогом и извика на Ра-
дул и Чингиз:

- Влизайте в конака. За чети-
те се разбрахме, ама не забра-
вяйте, че ордата трябва да яде.

- Че тя половината замина, 
паша – обади се Чингиз.

- Като е заминала не иска ли 
да яде. Война е! Ще храните и 
тях и аскера ни на Върбица. Там 
ще бъда аз.

- Бая стока под ножа ще 
легне, паша – подсети го Радул. 
Откъде толкоз добитък?

- В Герлово има десет села и 
два пъти по толкоз махали. Във 

всичките има голе-
ми хански стада и 
чарди. По колко 

има във всяко село ти 
ги знаеш най-добре, ке-
хая. Да се заколят от 
всичките по педест 
овце от ханските. Да се 
направи пастърма, 
създарма и суджук. До 
месец всичкото го 
искам горе във Върби-
ца. Чингиз, дръж изкъ-
со селата, турски, 
български, татарски да 
не вземат да мишкуват. 
Който краде от войска-
та да висне на клона. От 
мене толкоз. Вървете!

Рано сутринта на 
другия ден Татар паша 
яхна черния ат и поведе 
останалите петстотин 
конника към боаза на 
Върбица. Онбашията и 
Радул изпратиха орда-
та, чак до края на доли-
ната и помахаха за 

сбогом:
- Ордата изпратихме, зами-

на, ама нашата работа от де да я 
хващаме, кехая?

- От турските села, онбаши, 
че са по-големи и по-далече.

- Тогаз да гоним към Моги-
лец. 

Погнаха конете и след два 
часа бяха в селото. Посрещна ги 
старейшината Али ага. Достоле-
пен старец. Броеницата тракаше 
в ръцете му бавно сякаш 
отброяваше малкото останало 
време на сухите и треперещи 
пръсти. Онбашията му предаде 
заповедите на Татар паша.

- Харно, онбаши, ама от кои 
овце да колим, от нашите или от 
ханските?

- От ханските ага, аскера ва-
шите не ги яде, а и как да ги яде, 
като ония дни ги продадохте на 

матрапазите, дето ви додаха на 
крака, кестерме през полето. Ня-
ма скрито покрито, ако аз бях 
паша щях да ви окача по дърве-
тата, ама той голямо сърце носи: 
„Абе, нека си ги продадат, техни 
са и сега имат цена. И те да си 
видят хаира.”

- Разбрах, онбаши, кандисвам 
до двайсе деня ще сколасъм (ще 
смогна ) със стоката.

- Нека бъдат двайсет деня, 
ама от днеска да ги подкараш 
ага. И ми събери главите, искам 
да ги видя, че много вяра не хва-
щам – каза онбашият и пришпо-
ри коня. 

След час бяха в Пластина 
при Яшар баба. Всичко се повто-
ри и пак един и същи въпрос: 
„Ханските ли да колим или на-
шите”. В Ратлина изскочи друг 
дерт.

- Пашата иска едно буре, 
мед, педесет оки.

-  Таз работа, малко пишман 
онбаши, отде цяло буре? 
–Тръвните не дадоха тази годи-
на, пък хората челяд хранят. 
Ратлинците бяха видели, че 
ордата се изниза от долината и 
сега се джангазяха (хитруваха) 
на дребно, ако мине.

Онбашията шибна ботуша 
си с камшика. Дебелака отскочи 
пъргаво назад.

- Едно буре мед да докараш, 
няма да чупиш думата на паша-
та, че ей  тоз бич ще заплющи по 
твойта хитра гърбина. Когато 
излязаха от селото Чингиз изля 
гнева си пред Радул.

- Зная ги маскарите, че про-
даваха мед на прекупвачите, чак 
в Шумна. Туй буре аз го 
измислих, пашата не го е за-
ръчвал. Зима иде, балкан е 
Върбица и меда ще им влезе в 
работа. Обикаляха от село на се-
ло до залез слънце. На раздяла 
онбашията му каза:

- Утре ела в мойто село Па-
дарино. От там ще почнем, мой-
те татари и тях да видим, що за 
стока са. На другия ден всичко 
се повтори отново. Кои овце да 
колим? Ябълките тази година не 
дали, откъде сто оки ошав 
искаш, откъде? В смесените села 
се напъваха да струпат всичко на 
българските махали и обратно. 
Гяурите са баш бахчованджии, 
от тях искай сто снопа праз, не 
от нас. Турците да ти дадат сто 
оки ошав, те по-много правят, 
онбаши, щото много овошки 
имат и махлата им два пъти по 
голяма. Радул не можеше да 
познае хората от „неговите” села. 
Приличаха на чумави, пазаряха 
се, като цигани за кило гнили 
ябълки. „Откакто я няма ордата 
станаха други”. Поиска да каже 
на онбашията, че лъжат, но тата-
ринът препусна изведнаж. Ке-
хаята подгони коня си след него. 
Дълго яздиха в галоп. Спряха 
чак навътре в голото поле.

- Видя ли масурите на 
пушките по дувара на Исмедче-
то- каруцарина. Пушки ще ми 
дигат, хайваните, за душмани ни 
броят и защо, щото войската ще 
храним. Нашата войска.

МЕЧТИ НА ПЕПЕЛ

Следва

ИЗ КНИГАТА ПОД ПЕЧАТ „ГРАДИНИТЕ НА РАЯ“ ОТ РАДИ РАДЕВ

От бр. 54



Варна, бр. 2 (55), май 2018 г. 15

Да почнем с по-лек въпрос. Кой 
е Зорба Гърка? Дори и най-мла-
дите посетители на поп-, фолк-, 
данс-, лайф- и прочие клубове ще 
отговорят на момента, че това е 
композиторът на сиртакито. Во-
дещият на състезанието, търсещ 
начин да излезе от ситуацията, 
ще подскаже: „Топло, топло... Да, 
Зорба наистина е танцувал сирта-
ки. А какъв танц е сиртакито?” И 
тук всички – и най-забутаните, и 
най-загубените, и най-откачените 
по поптанца ще изреват в един 
глас: „гръцки национален танц". 
Това е положението, скъпи чита-
тели. Това е животът ни. Чалга са 
песните, чалга е политиката, 
чалга е държавата.

Все такъв род „весели” мисли 
ме наскочиха, когато в търсачката 
ми попадна заглавието „Микис 
Теодоракис и Антьни Куин – 
Мюнхен 2006 г.” Хрумна ми, че 
отдавна не бях обяснявал на по-
редния подпийнал любител на 
гръцката музика, че сиртакито не 
е гръцки народен танц, а е авто-
рова творба на Микис, 
предназначена за филма. А пък 
танцът е авторова творба на 
Антьни Куин, който слушал, слу-
шал наставленията на хореогра-
фа, а накрая казал на Микис: „Що 
не ме оставиш да си го изтанцу-
вам, както ми е на сърце...” Не 
малко узо били изпили вече два-
мата, точно толкова и песни били 
изпели, обикаляйки таверните и 

заобика-
ляйки хуба-
виците в 
тях. Кефи-
ли се на рядкото щастие с мъже 
по мъжки да пиеш и да се радваш 
на живота. Затова Микис се на-
вил и казал на Антъ-
ни простичко: „Иди 
си на мястото в кадъ-
ра, ще ти пусна музи-
ката, а като влезеш в 
ролята, танцувай, 
както го усещаш...” И 
така още с първия ду-
бъл се получили уни-
калните стъпки на 
танца, приличащи и 
не приличащи на хората из 
Гръцко. Случвало се е и преди и 
не само в Гърция, когато някой 
запява песен, а отпосле си я зао-
бичва цял народ и си я счита за 
своя. Така е станало и с песента на 
Зорба, гърците си я смятат за 
тяхна интелектуална собственост 
и това е.

И аз повярвах на магията. 
Неотдавна бяхме на Корфу и една 
вечер любезните туроператори 
ни бяха подготвили програма с 
гръцки народни танци. Заедно 
със съседите ни руснаци презгла-
ва се затичахме да заемем местата 
около бара на плажа. Програмата 
започна. Красиви момичета и 
момчета танц след танц ни радва-
ха с чудните ритми на родината 
си. Пляскахме, радвахме се с тях, 

някои дори танцуваха с тях и все 
чакахме. Знаете какво! Свърши 
програмата, обраха танцьорите 

вялите ни ръкопляска-
ния и като че се накани-
ха да си тръгват. Обаче 
и те знаеха какво чака-
ме. Излезе едно от 
момчетата и на сносен 
английски ни рече:

-Това бяха наши си, 
гръцки танци. Знам, че 
вие обичате преди 
всичко сиртаки и затова 
ще ви го изиграем. За 

вас, моля!
И празникът започна.
Ей, това ми се въртеше в глава-

та. Чудех се дали да кликна файла 
с мюнхенската дестинация, или 
да не рискувам да си разваля 
настроението. Но кликнах.

В концертхалето на Мюнхен 
Микис Теодоракис приключваше 
концерта си. Вече доста остарял, 
виждаше се, че е плувнал в пот и 
черното му трико е полепнало по 
него заедно с къдриците на чело-
то му. Пое си дъх, почука на 
пулта, вдигна палката и замахна. 
Седналите току до пулта му бузу-
кари рязко отсякоха първия 
акорд на сиртакито. А залата на 
минутата ги последва с рев на 
възхищение, разпознали ле-

гендарната 
мелодия.

Тази ве-
чер обаче 

господ беше решил да отвори 
торбата с чудесата си. Едва 
оркестърът пое мелодията и на 
сцената се появи... Антьни Куин. 
Дошъл не знам откъде си, също 
престарял, той изскочи на подиу-
ма, със замах смъкна сакото си и 
остана по бялата риза с тирантите. 
А от зрителските първи редове, 
прескачайки авансцената, до него 
се изправи онова младо момче от 
филма, вече с пооредяла коса, с 
понаедряло тяло, но с все същата 
цигара в уста. Микис, съвзел се от 
изненадата, се беше наканил да 
вдигне оркестъра за поздрав, но 
Антъни му махна леко с ръка, а 
после я протегна, за да поеме под 
рамото си своя партньор и прия-
тел от филма. Затанцуваха двама-
та, подчинени на ритъма, който с 
плавни движения на ръцете зада-
ваше Микис. Понесоха се по сце-
ната леко, както си знаеха, 
забравили всичко и всички, пото-
пени в мелодията и спомените. Не 
им пречеше нищо, нито виещата 
от възторг зала, нито гърмящия 
зад тях оркестър, нито ослепи-
телните проблясквания на стоти-
ците фотоапарати и камери. 
Танцуваха танца на живота си, 
както го бяха танцували прели 
тридесет години.

Свърши танцът, намери дъх 

Антъни да се поклони на бушува-
щата зала, изпрати партньора си 
и се обърна да си вземе довижда-
не и с Микис. А той, чаровникът, 
пак замахна с палката, защото 
искаше да изпие до край случва-
щото се на сцената, защото же-
лаеше, а вероятно се досещаше, да 
изживее последната си среща със 
своя незабравим приятел. И 
отново бузукито призова мъжете 
на танц. Оня, бързия, показва-
щия какво е мъжка сила, какво е 
любов, какво е живот. Микис не 
издържа. Тежко пристъпвайки, 
той слезе от подиума, отправи се 
към приятеля си и разпери ръце. 
Затанцуваха двамата с бързите 
крачки, с яките махвания на ръ-
цете си, с поемащите ритъма тела, 
които се носеха в танца, забрави-
ли за възрастта. А когато мело-
дията все пак свърши, те 
протегнаха ръце един към друг.

Моля ви, не е трудно, кликнете 
в ю-туб, намерете файла, чуйте и 
вижте всичко това, но изчакайте 
края и не забравяйте да запазите 
за себе си оная мъжка прегръдка, 
ония стегнати на ключ ръце на 
Антъни, с които той бе прегърнал 
своя приятел. Все едно, че не 
искаше да го пусне, все едно, че се 
боеше, че нещо ще ги раздели, все 
едно се надяваше чудо да стане и 
те така двамата, заедно, с та-
верните, с узото, с танца да си 
отидат оттатък. За да продължи 
веселбата...

ПАВЛИН ПАВЛОВ

МИКИС, АНТЪНИ  И СИРТАКИТО

ДУХОВЕН И ЛИТЕРАТУРЕН СВЯТ

ЕДНА ЛЪЖА
ПРЕД СЪДА

Надвесен над масата, той за 
пореден път четеше откъслечни 
редове от исковата си молба за 
развод. Семейният му живот се 
беше провалил дотолкова, че не 
му стигнаха душевни сили да 
предложи развод по взаимно 
съгласие. Наежен за много неща 
от обикновеното съпружеско 
ежедневие, той търсеше сблъсък 
и беше готов на всичко, за да убе-
ди съда във вината на съпругата 
си за настъпилото разстройство 
на брака. 

Нямаха деца и в тази посока 
нищо не можеше да каже – липса 
на майчини грижи, безучастие 
във възпитанието им или нещо 
друго от този род... Не можеше да 
я обвини и в изоставяне на за-
дължения по поддържане на до-
ма – не беше останал нито гладен, 
нито жаден, нито необлечен. В 
отделни мигове на просветление 
на разума той разбираше, че е 
стигнал до тук само от 
вътрешния подтик да надделее в 
семейната връзка, думата му не 
само да се чува, но и да се 
изпълнява безропотно. Всяко не-
чиноподчинение чрез обикнове-
но възражение, несъгласие или 
ответно  предложение, всяка дру-
га мисъл за него беше бунт, който 
трябваше навреме да бъде поту-
шаван. Е, не стигна до физическа 
разправа, не беше дотам груб и 
силов човек, но думите нови ду-
ми отварят и всяка се задълбава-
ше в  сърцето му. Не можеше и да 
я кори за залисване с друг. О,  ето, 
може би тук, беше възможно не-
що да докаже, макар и неистинс-

ко, клеветни-
ческо. Наисти-
на ще я заболи 
и ще си заслу-
жава усилието, заради опитите й 
да търси равновесие в семейните 
права.

Той не си даде възможност за 
повече размисъл в тази посока и 
без да се поколебае реши да 
пристъпи към дело. Срещна се 
със свой приятел и го помоли да 
си яви в съда по делото му за 
развод, и да свидетелства за един 
измислен от двамата факт.

„Г-н съдия, познавам страните 
и съм техен приятел. Зная за не-
добрите им отношения. Една 
привечер минах край тях. Нея я 
нямаше. Върна се вкъщи около 
един часа след полунощ и не даде 
никакви обяснения къде е била и 
какво е правила. Останахме с ло-
гичното заключение, че е била на 
непозволено място и е вършила 
нередни неща спрямо семейство-
то. Това извади приятеля ми от 
равновесие...”

Адвокатът на съпругата на-
ходчиво запитал свидетеля какво 
са правили двамата дотогава – до 
малките часове. Той се поза-
мислил и отговорил: „Играхме с 
карти.” 

„Каква игра?” реагирал адво-
катът.

„Бридж.”
В жалбата си до прокуратура-

та за лъжесвидетелстване адвока-
тът посочил като аргумент, че 
съпругът не само че не знае да 
играе тази игра, но даже не 
познавал и картите. 

По-нататък следвали действия 
пред прокурора. Той призовал 
съпруга и приятеля му, осигурил 
участие и на следовател към  про-

куратурата, взел със себе си 
карти за игра. Първи се явил сви-
детелят, който потвърдил казано-
то от него в съда. Но 
изненадващо за него, прокурорът 
извадил от джоба си колода 
карти, подал му я и казал:

„Хайде да поиграем.”
Той видял, че погледът на 

свидетеля видимо се изменил, 
лицето му почервеня-
ло и започнал да 
върти машинално ко-
лодата в ръцете си.

Прокурорът го при-
канил да раздаде 
картите. Свидетелят не 
реагирал. Тогава про-
курорът добавил: „Мо-
же да сте новак и да не 
знаете как се раздават 
картите. Ето, аз ще ги 
раздам. Кажете кой говори първи 
и какво става по-нататък.

Свидетелят станал напористо 
от стола си, хвърлил картите от 
ръцете си на масата и простенал: 
„Излъгах.” Прокурорът отгово-
рил:

-Дотук добре. Сега ще чуем 
думите на приятеля Ви. Вие оста-
нете в стаята, без да се обаждате.

Влязъл съпругът и историята 
започнала да се повтаря. Но 
приятелят му не издържал и ка-
зал: „Остави всичко, вече ка-
зах…”

Така приключил този случай. 
Престъплението било разкрито, 
макар и с игра на карти, женската 
чест била защитена, законът бил 
приложен справедливо с осъди-
телна присъда. Какво по-добро от 
това?...

МАЙЧИНА 
СЪДБА

Бяха четирима синове и една 
дъщеря, останали малки, без ба-
ща – починал твърде млад. По-
раснали благодарение на майка 
си в селския дом, изграден още от 
прадедите. Децата се изучили и се 
задомили в града, а след време, 
вече възрастна, майка им продала 
къщата и се настанила при дъще-
ря си. Покрай нейното семейство 

парите бързо свършили 
и тя станала нежелана. 
Една вечер дъщерята 
провела разговор с 
майка си и той драма-
тично променил живо-
та й.

-Мамо, Снежка вече 
порасна, иска да има 
своя стая, трябва да я 
отстъпиш.

-Добре, тогава нали мога да се 
преместя в кухнята. Тя е голе-
мичка, пък и вие все сте навън – 
кой на работа, кой на училище, 
няма да ви притеснявам.

-Не, мамо, там е неудобно. 
Мисля да заемеш колибата на 
двора. Вярно, че е неугледна и без 
вода и електричество… Но вече 
си възрастна, не ти трябва нещо 
повече. Можеш да ползваш све-
щи, можем да видим и за газена 
лампа. 

Майката замълчала, шокирана 
и много огорчена. Освен това, 
пенсията й била нищожна, а до 
този момент все пак ползвала ня-
кои общи работи – малко храна, 
вода, баня, пералня...

След ден, два тя била пре-
местена в жалката колиба с ма-
сичка и стол, и няколко гвоздея 

на стената за закачалки за дрехи. 
Вечер, отивала в дворната тоа-
летна с помощта на батерия, ве-
ликодушно отпусната от 
дъщерята. Положението й стана-
ло нетърпимо и тя потърсила си-
новете си с молба да й помогнат 
поне с малко парични средства. 
Двамата обещали да помислят, но 
дълго време останали безмълвни. 
Тогава, притисната от неволята и 
с помощта на съседи, се отнесла 
до съда, съгласно закона, да им 
определи издръжка, която да й 
изплащат всеки месец.

В съда се разбрало, че синове-
те са с добро материално положе-
ние и били приканени сами да 
предложат размера на издръжка-
та. Започнала една егоистична 
препирня между тях, в която се 
включили различни доводи, 
свързани с доходите им, до-
машните разходи, необходимите 
й средства за оцеляване, не оста-
нал встрани и въпросът за парите 
от продажбата на имота. Така и 
не се стигнало до споразумение. 
Останало съдът да се произнесе 
по въпроса. 

 Майката гледала синовете си 
– здрави, прави, работни и се 
питала това ли са децата й, на 
които е дала живот, за които е 
положила толкова грижи и лю-
бов и които сега си „броят левче-
тата”, за да я подкрепят. Гледала 
ги и целият преминал живот се 
превъртял в съзнанието й с 
всички радости, трудности, на-
дежди и мечти, отдадени на се-
мейството. Неочаквано за самата 
нея в този ден тя се засрамила от 
себе си, търсейки като майка 
причините за тягостната съдебна 
сцена, на която станала свиде-
телка.

МАСИС ХАДЖОЛЯН

ПО ДЕЙСТВИТЕЛНИ СЛУЧАИ
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Абонамент

До 15-то число на всеки месец на 2018 г. във всяка
пощенска станция, можете да се абонирате за вестник

"Словото днес":
за 1 месец - 4 лв.  за 3 месеца - 12 лв. за 4 месеца - 16 лв.

за 6 месеца - 24 лв. Каталожен № 115

ЧЕСТИТ 24-ти МАЙ!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Фонд Култура на Община Варна

ЗEФИРА
ДОБРЕВА

ПРО-
БУЖДАНЕ...

Пролетни пътечки – 
ярки дъхави слънца,
птичи песнопения – 

празник за духа!
Смесица от трели,

цветове и светлина,
буди се гората – 

буди се от сън плътта!
Зеленеят дървесата

с плодни пъпки от живот,
и пъстреят и ухаят.

и наливат меден плод!
Пърхат нежни пеперуди.

тихичко жужат пчели,
даже въздуха пулсира

в такт със пролетни мечти!

РУМЯНА
КИРОВА
ДИМИТРОВА

БУКВИЧКИ

Буквичките: А, Б, В
Митко може да чете.
Всички вече ги познава
и по име назовава.

Знае кой ги е създал
и на нас ги е предал:
Кирил и Методий – братя,
дали са ни светлината.

А, Б, В днес в клас чете
всяко българско дете.
Учи се да срича с тях – 
правя го и аз: успях!

От стр. 13

ЕФЕКТЪТ НА ОГЪНЯ
Обеща да бъдеш във всичко,

във всички...
Обеща

да останеш още малко,
преди да изгаснеш.

Още минута да ми погрееш,
да си допиша стихотворението.

Знаеш ли,
някои хора си отиват смирено,

а други бушуват,
оставят клади,

стърнища след себе си,
опустошени гори

и сърца,
най-вече сърца,

колкото и банално да звучи.
Те пламтят,

а после угасват за миг,
оставят те с празни ръце.

Такъв е ефектът им,
ефектът на огъня.

Обеща...
че ще погориш,

ще посветиш още минута,
само за мен,

минута, преди да заминеш
за другия,

за „оня” свят.
Преди душата ми да потъне

в мрак,

без светлината на твоята.

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ 
НА КРАЯ НА СВЕТА

Бензиностанция
на края

на безкрайната вселена.
Притихнала, невзрачна,

изпълнена с луминисцентна 
самота,

излъчвана от лампите –
масови гробища
за мухи и молци.

Бензиностанция на края
на света,

домът на най-гадното
кафе във всемира,

подслон за изубени души,
за примиращо жадни коли

и работно място
с една единствена
денонощна смяна

за меланхоличната
продавачка

на розови дъвки
и сънища.

Елате,
купете два за един

от „Бензиностанция
на края на света”,

предверие на онази
вечна,
тиха

бездна.

ЧИЧО ДАЧО
(ЗДРАВКО
ИВАНОВ)

ПЪРВОЛАК

Моята мечта се сбъдна –
на училище да тръгна.
Вижте, първолак съм вече,
идвам с чанта отдалече.

Още в детската градина
си мечтаех да премина – 
ето, в тази сграда тука,
да се уча на наука.

Нося си буквар, тетрадки,
несесерчето с преградки…
И сметало за числата – 
ще ги смятам аз с децата.

Българче съм и желая
да се уча и да зная:
да съм можещ и железен,
за родината полезен.

Живели в едно средно голямо 
село семейство възрастни хора: 
бай Васил и баба Васила. Имали 
си син, който бил вече в града със 
семейството си, рядко се вясвал в 
родната къща – когато имало не-
що за вземане.

Старците имали много общи 
житейски неща, освен сходните 
имена. Родили се в една и съща 
година, че дори и в един календа-
рен ден – двоен празник празну-
вали. И все пак имало и малка 

разлика – баба Васила изглежда 
го е настъпила по крака на 
сватбата, взела преднина, та кога-
то се скарвали за нещо, все тя 
излизала права, а той крив.

Синът им, когато станал мъж 
за женене, както се полага, довел 
в бащината къща булка. А булка-
та, също както се полага, за първа 
сгледа, за да се отсрами, купила 
скъп подарък на свекърва си – 
рокля за напреднала възраст. За-
щото от семейните им снимки я 
знаела, че тя само фусти носела и 
по-далеч от най-далечната им ни-
ва не била ходила. Баба Васила 
ахнала от приятната изненада, 
много харесала роклята и веднага 
решила за умиране да я скъта. Но 
когато в роклята тя открила и 
втората изненада на младите – 

семейна карта за почивка в 
известен курорт – тогава и бай 
Васил се намесил:

– Никаква умирачка! Такава 
красота да изгние в земята... не! 
Ще облечеш роклята, че на ку-
рорта може някоя клюкарка от 
града, от страна на сватовете да 
се появи. Не искам с твоята фуста 
да се излагаме, да срамиш нас и 
децата!...

Когато дошло време да 
тръгват за курорта и жена му се 
накиприла с новата рокля, първа-
та неосъзната, изпусната реакция 
на стареца била: „Ха! На стар 
задник – цветна дрънкалка”. Но 
щом баба Васила си накъдрила 
косата, щом си понамазала лице-
то с разни кремове, когато сло-
жила и малко руж на устните и 
бузите – бай Васил си глътнал 
предишната закачка и сякаш с 
друг поглед я погледнал и други 
думи се изплъзнали от устата му:

– Е-е, това е друго божие 
явление! Стара кокошка, но с 
лъскава перушина!

Дошъл автобусът за града, ка-
чили се хванати за ръце. На една 
от следващите спирки, срещу тях, 
от другата редица на местата, се 
настанила някаква пътничка, 
която веднага заспала. Това било 
първото пътешествие на жената 
извън селския хоризонт, всичко й 
изглеждало интересно, непознато 
и критично, та като се навела към 
своя полувековен спътник в жи-
вота, пошепнала: „Виж е тая, си-
гурно е някоя... развейпрахкиня. 
Къде ли е миткосвала през 
нощта, че веднага заспа и даже 
захърка!” Одумваната пътничка 
била с гола пазва. От неравния 

път и друсането големите й гърди 
почнали да се люлеят. Тогава, 
учудената и оскърбена от тая не-
морална гледка, баба Васила не 
издържала и отново пошушнала 
нервно на своя човек: „Тпфуу!... 
Такива тикви има, още малко и 
ще изскочат... за срамотиите чо-
вешки! Явно и мъжът е, може би, 
тиквеник!”

Бай Васил мъдро мълчал, пра-
вел се на заспал, но с присвити 
клепачи само към „тиквите” на 
жената гледал. На една от следва-
щите спирки тя слязла, но тъй ка-
то старецът още гледал към 
празното место на жената, баба 
Васила го смушкала: „Ти какво си 
се замислил, бе? Тъй ли ще ми 
мълчиш и на курорта като пу-
кал?” Старецът се размърдал, 
прозял се и веднага превключил 
на друга вълна: „Нищо, жено, бях 
задрямал и сънувах пак ония... 
двете морски мини от моя мла-
дежки, моряшки живот, дето се 
поклащаха смъртоносно на по-
върхността на тихото море и щя-
ха...”

– Аха, ясно! Сто път съм слу-
шала тази история! – казала же-
ната, досещайки се, че той 
хитрува. 

– И ти с още двама моряци, 
бивши сапьори от военната 
служба, си отишъл с лодката да 
обезвреждаш мините, нали?

– Така беше... Пък и помниш 
като слон!

– Не само помня, но и всичко 
виждам и разбирам, да знаеш! – 
подхвърлила подсмихната жена-
та. – Сега бъди спокоен, огледай 
се! Автобусът не е кораб, а оная... 
с големите мини... слезе. Та няма 
нужда да ги обезвреждаш, мене 
гледай!...

ПЛАНИМИР ПЕТРОВ

НА КУРОРТ

На 23 май от 15.00 ч. Сдружение Литературно Общество – Варна (СЛОВ) ще проведе „Литературен
Салон – Варна” (ЛСВ) в Клуб на стопанския деятел, 2 етаж, конферентна зала – ул. „Драгоман” № 25.

Представяне на брой 1/2018 и на брой 2/2018 на в. „Литература и Общество”, както и премиера
на „Варненски бриз 2018” – алманах с преводите на 42 български писатели

на руски език от писателите на ЛИТО ЛАДОГА, Лобня, Русия.


