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Пътешественици от Клуб „Нео-
бятно съзнание” – Варна стигат до 
близки и далечни места не само за-
щото в човешката природа е зало-
жен стремежът към странстване, а 
преди всичко заради духовната 
връзка с шедьоврите на човешкия 
род. Не случайно експедицията с 
подчертан литературен характер 
„Италианско капричио” – 
08.06.2018 – 15.06.2018 г. започна от 
замъка Мирамара – бисерът на 
Триест. Оттук петдесетгодишният 
полковник Дик – героят на Ърнест 
Хемингуей, отвъд реката, под 
дърветата тръгва към Венеция за 
среща със своята 19 годишна люби-
ма. Eстествено, автобусът днес не се 
движи по автентичния стар път на 
героя, а по новата автострада, наре-
чена „Магистралата на слънцето”. 
Тя отвежда до Киоджа - най-южна-
та точка на Венецианската лагуна, 
откъдето се продължава с вапорето 
– малко красиво корабче. В тази 
част към вълшебството и неве-
роятната красота на Венеция гид е 
книгата на Марина Фиорето 
„Стъкларят от Мурано” – виждат се 
очарователните кътчета, описани в 
нея. От площад „Св. Марко” с коло-
ните, Двореца на доджите и еднои-
менната Катедрала, покрай Моста 
на въздишките, Катедралата, 
помнеща музикалните творения на 
Вивалди, изпълнявани от него, до 
мистериозното паркче с вековни 
дървета – сега сцена за съвременна 
скулптура, всичко вдъхновява. 
Островите Мурано, Бурано, Торче-
ло и Лидо също разкриват своето 
очарование. Заставаме пред две 
наклонени камбанарии преди да се 
срещнем с архитектурните ше-

дьоври от Площада на чудесата в 
Пиза: прочутата наклонена кула, 
Монументалното гробище, Ка-
тедралата, Бабтистерията, Каппо-
санто – мраморният манастир със 
забележителните фрески и висяща 
лампа, по движението на която Га-
лилео Галилей извежда закона за 
махалото.

Стръмнините на Сан Марино не 
могат да спрат желаещите да ги 
изкачат. Наградата на всички на 
най-високата част на най-старата 
република в света е спиращият дъ-
ха панорамен изглед: на изток – 
Адриатическо море, на запад – 
Апенините. Те се опитаха, когато 
тръгнахме към Сиена да ни 
затруднят със стръмнините си, но 
само увеличиха удовлетворението 
от неземните красоти на този 
средновековен град. 

Ферара – следващият от четири-
те запазени средновековни ита-
лиански градове, който ни приема 

СЪВРЕМЕННИЯТ КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ – 
ТВОРЧЕСКИ ИМПУЛС И ПОЗНАНИЕ ЗА ЕВРО-

ПЕЙСКИТЕ И СВЕТОВНИ ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ

гостоприемно, първи в Европа е 
създаден по градоустройствен 
план. Тук за първи път отваря вра-
ти салон на изкуствата. И за първи 
път се реализира идеята за ко-
лекция от произведения на 
изкуството.

На път за словенските замъци 
отново се „срещаме” с Ърнест Хе-
мингуей. Движим се по пътищата и 
част от населените места описани в 
романа му „Сбогом на оръжията”. 

За словенските замъци „Рай-
хенбург” и „Брезице” вече е напи-
сан  пътепис, който ще се отпечата 
на във в. „Литература и Общество”. 
А за търсещите и неспокойни лю-
бители на новото в интелектуален 
план, три предложения за следва-
щата година: през м. април – м. 
май в Малта, през м. август – едно 
пътуване „Отложени мечти”, а през 
м. септември – до приказните Ро-
допи.

Пред катедралата на Сиена – архитектурен шедьовър от 12-14 век

Венеция, пред паметника на крал Виктор Емануил II, наречен от 
италианците Баща на Отечеството

„Поезията съжи-
вява духа на един на-
род”

Иван Богоров
Когато тръгвахме, 

не мислехме за това. 
В ранни зори – с малко багаж и с 
много поезия! По покана на Ми-
нистерството на културата на 
южната ни съседка Гърция – сре-
ща на литературен кръг Метафора 
от Пловдив и Солунската пое-
тична общност. Ранното тръгване 
не попречи на очите ни да бъдат 
широко отворени за родните кра-
соти по пътя. Първата ни спирка 
беше Аврамови колиби, с най-ви-
соко разположената ж.п. гара на 
Балканите. Тук ни целуна слънце-
то – точно както ни пожела поете-
сата Мариела Конова, екскурзовод 
на групата. Поетичното пожела-
ние беше в унисон с името на ней-
ната туристическа агенция. По 
пътя бяхме буквално заляти от но-
ва за нас информация за географс-
ките особености и 
забележителности, бита, морала, 
възпитанието на населението на 
южната ни съседка. Страна, в коя-
то семейството е светиня, а обра-
зованието е на почит. Всяко 
новопостроено населено място 
обозначава съществуването си 
най-напред с издигането на църк-
вата и училището. Една латинска 
поговорка казва: „Добрият съсед е 
огромно богатство.” И наистина, 
има какво да научим от нашите 
домакини.

Магистралата ни отведе, сякаш 
неволно през Драма на туристи-
ческа обиколка, а после и в Кавала. 
Това е град-история, кръвно 

свързан с нашата история и наси-
тен с българска реч. Още в първия 
магазин за сувенири получихме 
рисувани картички от собстве-
ничката-българка, живееща от 
много години там. Тя остана оча-
рована от целта на пътуването ни.
Променливото време, слънцето, 
дъждът ни следваха през цялото 
време, но това не попречи на фо-
тосесиите по пътя. Напук на ло-
шите прогнози слънцето 
преобладаваше като фон на 
прекрасното ни настроение… към 
Аспровалта. Морето, вълните ни 
грабнаха още с пристигането, а 

слънцето зад облаците нарисува 
първия загар по телата. Следва-
щият ден посветихме на морето и 
обиколка на всяко кътче от Асп-
ровалта. Вечерта беше незабрави-
ма, магнетична, музикално- 
поетична рапсодия от стихове и 
музиката на поета с китара Сте-
фан Гераксиев (Денвър), чийто 
албум се очаква в най-скоро вре-
ме. И нещо сякаш се отключи в 
душите, в сърцата и във въздуха 
наоколо. Питам се, дали събрани-
те по брега камъчета или поезията 
в нас, така ни омагьосаха, че на 
сутринта се бяха родили нови сти-
хове, които авторите прочетоха в 
автобуса! Последва спонтанно ли-
тературно четене на колела.
Очакваше ни Солун – с бялата ку-
ла, с паметника на Александър Ве-
лики и Аристотел, с храма Свети 
Димитър, с крепостната стена, със 
Солунската митница и с гръцката 
ни екскурзоводка проф. Евгения 
Кукура. Тя ни отдели два пъти по-
вече време като ни показа града в 
детайли. На крепостната стена не-
бето ни заля с дъждовната си бла-
годат и сякаш ни зареди още 
по-поетично.

Срещата с нашите домакини – 
поети, студенти, културни дейци, 
общественици беше повече от 
сърдечна. Стиховете ни, преведе-
ни на гръцки от Евгения, прозву-
чаха в изпълнение на артистка от 
Солунския театър. Присъстваше и 
зам.-кмета по културата на града. 
Домакините ни изразиха жела-
нието си да публикуват нашите 
стихове в литературната преса.
Чела съм някъде, че най-трудната 
част от успеха е да намериш ня-

кой, който да се радва за теб! А те 
се радваха на поезията ни и на нас 
– простичко и по човешки!
Едно незабравимо поетично пъту-
ване към Бяло море. На коктейла 
бялото вино искреше в чашите, а в 
очите и в душите ни беше чисто и 
бяло като бяла магия.
Тръгването ни се забави като 
раздяла между близки хора. А се 
мръкваше! С морските камъчета и 
с докоснатия пръст на Аристотел 
вече беше ясно, че ще се върнем 
отново. Три дни бяхме като 
откъснати глухарчета, разпръсна-
ли поезията си по гръцката земя.

РАДКА АТАНАСОВА – ТОПАЛОВА

ПОЕЗИЯ НА ДУХА
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МАРИЯНА ХРУЗА

Босоногата

Крилете си
е време да извадя.
Тъй дълго
в тъмното
под ключ
стояха,
докато
милвах
с ходила
пустините.
Навярно
в прах са,
с изпочупени пера.
Дали с нозете ми
ще могат бой да мерят?!

… Нали си спомняте,
тогава бяхте
на мислите ми
бяло продължение…
Когато от високото им
падах –
превръщахте
скалите в гургулици…
Сега –
към мамещия дъх
на Огъня –
над страховете си
ще може ли
да литнете?

Крилете си
разпитва

Босоногата…

Цяла

Със сянката ми
вече сме приятелки.
Сговарям я,
не се хабим
на вятъра,
не се делим,
живеем си
прекрасно…

Със сянката ми
толкова си пасваме…
Но
слънцето

не е угаснало…

Забулена сова
По Робърт Бърнз

Мой единствен
и нежно разлистен,
неповторен
от никого никога…
Нека светло
душата ти цъфне
от целувка,
простила на вятъра,
че докосва те –
жарък, във нощите.

От целувка
събуждам се още…
И от твоите пръсти
в косите ми.
С вопъл гърлен
на сова… разбулена.

Мой –
единствено
в мене повторен…

Страст
с намигване

Капки кръв в сухи вени –
любовта ми се върна при мен.
Отначало бе болчица тъпа,
но сърцето – вселенският тъпан,
като рана забрала затупа…
Гърло стиснах в съдбовния клуп.

Заприиждаха гълъби, врани…
Закръжиха и няколко ангела.
Накълваха душите, ръцете ни.
Щом ги вдигнеш нагоре, и виждаш
как през дупките слънцето свети…

От сълза ли жаравата лумна?
Или въглен си носел, безумен,
тайно в нощи не мигнал. Но явно
за минути превърна те в лава…

Тази лава ни пъпли по вените…
Но застине ли в камъни два,
ще повторим пак своя Помпей…

Не изстивай, когато си в мен…

По ръба
на душата ти стъпвам.
Но ръба
на сърцето ти
пазя от счупване…
Този ръб
върху горната устна,
ми е спомен от теб.
И от лудата
обич,
дето с годините стана
светъл белег
от грапава рана.
Щом ми стане
тревожно и тъмно –
по лъча му се спускам.
И ставам
пак момичето
неразумно.
То май,
единствено,
все още може
всичките твои ръбове,
някак набързо,
да заглади
до кръв.
И превърже.

Валя като река отвесна.
Притихвам като ручей див.
Ръцете ти стоят далече.
Очите ти са върху мен…

Това постигане на вечност
дали не е небесен плен?!

Кръвопреливане

Това между нас
ме боли…
И умирам
без твоя порой
от слова и мълчания.
От капката кръв
се събужда животът,
когато и раните мои
заплачат…

Ръцете ти…

Най-пищното вълшебство.
За тяхната превземаща магия
не знаехме светът и аз…

Не можеш всичко да ми кажеш с тях.
Но можеш всичко да ми вземеш…
Щом думите на устните се спънат
и устните от устните побягнат –
ръцете ти помагат…
И ти пречат.

Когато в сумрака
на палеца любим
овала светне,
прощавам си
за всичките мълчания,
ранили дланите ми
и сърцето ти.
Прости на пръстите ми
в миговете жарки,
когато за крилата си се вкопчвам.
В ръцете ти безсилна
да не падна.

Любовно

На първородния ми внук Йоан,
който Съдбата ми подари за 
рождения ден

Този мъж
неприлично
лесно
заседна
в съня
и в сърцето ми.
И нелесно,
признавам,
оприличи
мислите
на мечтите ми…

Настани се
удобно
и трайно
в чувствата
и в душата ми…

Прикова сетивата ми,
връхлетя тишината ми…

Такава проява на слабост
бе ли ме слитала някога?
Там, където той стигна,
никой не бе припарвал.

Навярно е дар от годините
ясното чувство, че тъкмо
тази привидна слабост
ме прави завидно силна.

Когато съм Мария,
съм голяма
колкото света –

не повече…
С очите си човешки
ви оглеждам,
но в себе си
оставам скрита.
Когато дръзвам
да съм пак Магдалина,
тогава ви се давам
Цялата…
И връх,
и низина
съм едновременно.

Когато съм Мария,
съм богиня.
Когато съм Магдалина,
жена съм.
И тогава –
сърцето ми,
съвсем човешко,
всичките
обича ви,

обича ви
божествено…

Ще рисувам
пак слънца, луни,
морета, планини…
По кожата ти.
По гласа ти.
По страха ти.
Ще рискувам
по сърце
да те разсъблека.
Във голо, бяло,
мамещо платно
превръща се душата ти,
когато сам си с мене.

Вместо четка – устни и ръце.
А картината – без рамка…
Да я оставим

да се нарисува –
че боите
всеки миг ще пламнат.

Изпей ме като песен…
Неочаквано.
Повтаряй като припев
най-любимото,
което скрила съм
в дълбокото.
И не накъсвай
редовете,
а куплетите –
понякога ги пей
разбъркано…
Процеждай ме
през устните си бавно.
Широко ме пусни
да се разлея…

Забравяй ме
нарочно
и за кратко,
когато ме
научиш цялата.

А аз ще ти призная,
неочаквано,
че друг не ще ме пие
като песен…

Ти си
най-любимото ми
стихотворение…

Обичам музиката
на думите ти.

Обичам светлината
на звуците в тях.
Обичам песента
на гласните…
Обичам шепота
на съгласните…

Съгласен ли си
да бъда твоето
последно
стихотворение,
малко преди
прозата
на Земята
да се превърне
в Небе?!…

Те са мои…
Всички тези
страхотни мъже.
И –
аз съм тяхна,
но изборът
техен е.
Как са
сходни
и сродни
душите,
сърцата,
лицата им!

И са силни,
дори да изгубят.
Но спечелят ли,
себе си дали са
тези мои
прекрасни мъже.

Неведнъж
съм потъвала в тях,
както те
са се давели

в мене.

И при всяко
поредно
изплуване
вечността
все по-близо
намигаше…

Боже,
може ли
толкова обич
да им давам...
И все не ми стига…

Потърси ме,
щом потъне
в сън кръвта ми…
Викай, разтърси ме,
за да потека…
Не целувай,
само ме обливай
с поглед,
с думи,
докато горя…

Насред пàрата,
искрите
и очите ми,
през пороя тръпки
и въздишки
припомнѝ ми,
че съм дреха
на душата ти,
която
с времето
поскъпна.
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Преминах през фара. Вълните, 
събудени блъскаха яростно камъ-
ните там долу, разтрисаха и земя 
и небе, и чупливи пръски се но-
сеха – та чак до перушината ми. 
Една усетих на върха на човката 
си и лакомо я преглътнах. 
Възнаграждаваше ме за дългия 
път към дома. Познат вкус, 
познат фар, позната земя. Тази зе-
мя обичах, този дом. Нали за него 
се връщах. Милиони премятания 
на крилата останаха назад. Ми-
лион пъти въздух назад и надолу. 
Отключеното море още вдигаше 
вик, направо изкъртваше чувс-
твителния ми слух. Не че е 
неприятно. Даже бе тържествено. 
И винаги е така. Шумът ти казва, 
ето пак си жив, радост от това да 
се завърнеш, някъде, където и да 
е. Дали да не изпея мойта си пе-
сен. Пораздвижих се по стра-
ничния горен перваз на фара, 
огледах стари дупки и цепнатини, 
врътнах глава надолу да огледам 
кои себеподобни усърдно са вко-
пали гнездата си, погледнах на 
изток, от там все идваше голямо-
то светло кълбо, сега тъкмо 
акостираше над морето. 

И запях.
Благодарих на кълбото и долу 

на мокрото, че, ей на, тук съм. 
Фърр-фию-фию-фърр-фюю се 
понесе в едно с безмълвното 
жълто, в едно с шумното мокро. 
Безмълвното жълто ме погали 
топло, а шумното пак ме опръска. 
Знаех, че ме обичат. И пак им да-
дох песен. Ти помниш ли я.

Изчистих глас, отръсках пера 
и загледах белите човешки гнезда 
зад фара. Не че можех да броя, не 
мисля, че е важно, броях моите 
дребни рошльовци в гнездото и 
гнездата на хората отсреща, не 
бяха повече от другарите ми в 
ятото, това знаех и ми бе доста-
тъчно. Зеленият цвят сред бело-
тата ме примамваше. Леле, колко 
живот има там. Бялото и зелено-
то. Кацнал сред зеленото гледах 
какво става из бялото. Помних 
ги. Много безмълвни кълба и 
много шумно мокро премина. Тук 
съм роден. Мама и тати ми пока-
заха всичко, каквото трябваше да 
знам. С първия полет. От първия 
полет, не че помня много. Ра-
достта ми да се рея, а под мен да 
останат и бялото и зеленото, над 
мен остана кълбото и другото 
бистро синьо, размахвах пресни 
криле, неосъзнато ветърко ме 
настигаше и ровеше родената пе-
рушина. Ей, това запомних. Бели-
те гнезда на хората отгоре, от 
високото високо, изглеждаха като 
плътни точки оформящи петно. 
Така правех винаги, когато 
пристигах. Проверявах от горно-
то синьо изгледа под мен, земята 
се бе отърсила от зимното си 
одеало и разхвърляше първи цве-
тове – нежно бяло, миризливо 
розово, ухайно синьо и капки 
жълто. Не като моето на гърдите, 
главата и тялото. Моето бе с цве-
та на сутрешно ярко кълбо. За-
помних разни думи от хората. 
Казваха, виж Злато е, Златното се 
върна. Не че знаех, какво е това. 
Крилата ми бяха тъмни, тъмни, 
май черни. Като се оглеждах в по-
малко мокро, преди много лета, 
забелязах, че и по задното опере-
ние имам черно. Като го врътна 
наляво – надясно в полет, то ми 

дава посоката.
Оттатък гнездата на 

хората, след равното, е 
позната горичка, сега 
родено зелено. Предпазливо се 
снишавах над белите човешки 
гнезда, завъртах кръгове и дочу-
вах различни звуци. Идваха от 
сивите черти, разделящи гнезда-
та. Крачеха по туй сиво, някой 
продължаваха, други се скриваха 
и не можех да ги видя, в цветно, 
стържещо, метално с груб звук и 
то бързо изчезваше по сивото. 
Всичко е наред значи, все същото 
си е. Долу по правото сиво 
виждах седнали хора, край 
кръгли неща, мърдаха с ръце, не-
що слагаха в уста. Аха, храна. 
Черна течност пиеха с пара отго-
ре. Дааа, миришеше хубаво, на 
храна и щастие. И аз съм щастлив 
като си намеря храна. Не ми 
трябва кой знае колко, прясна гъ-
сеница, черно малко летящо, 
дребно, де все мрежи плете и по 
кората на дърветата все някой 

дребно щъка. Напредне ли вре-
мето и ароматното розово окапе, 
ще даде живот на сочен плод и 
ще ме нагости богато. И 
рошльовци ще отгледам. 

Оставих димящото черно и 
правото сиво, насочих се по шума 
ограждаш бялото, хорските 
гнезда. Имах любими места сред 
тях. Само там смеех понякога да 
кацвам на оградата, абе, по-добре 
ми беше в близкото зелено. Общо 
взето съм страхлива особа. Вря-
кания не ми влияят добре.

Обърнах в обратна посока, 
съзрях познатото място и се 
шмугнах в зеленото. Наблюдавах 
тихо пространството около бяло-
то. Отпред пред него имаше 
малки линии, дето вървеше же-
ната, свита надолу и ровеше с 
пръсти кафявото наоколо. Пуска-
ше нещо в него, после го 
затрупваше, после мокро пръска-
ше. И все нещо нареждаше, гово-
реше, а нямаше никого. Чаках да 
чуя дали ще запее. Тя като запее-
ше, чак листата пред мен залюля-
ваше. Не бях чувал птица тъй да 
пее. Гласът й първо минаваше 
през долното, тежкото, тромаво и 
бавно, после повдигаше гласа да 
ходи по равното и кога вибра-
цията затрепти, току дигне глава 
нагоре към синьото и от дълбо-
кото вътре в нея се изсипе песен, 
вятъра я чака и я разнесе бързо, 
над селото, към кръглото, че и то 
не мърдаше, доде песен не 
свърши.

Сега жената не пееше. Движе-

ше се по кафявото все тъй, в ри-
тъм. Отзад, зад гнездото й кряка-
ха други ходещи птици, имаха 
като моите две крачета, друг цвят 
и много пера. Не летяха. 
Надвикваха се, говореха ли, кой 
ти казва. Разхождаха се храбро 
разни и на четири крака, едри, че 
и по-едри. Ядяха, туй дето жената 
им хвърляше, семена, тревица. 
Само едно четирикрако скачаше 
близо край жената, пречкаше се, 
радваше се. Не живееше при 
оттатъшните, все тук отпред се 
мяркаше. Въздъхнах щастливо. 
Нищо не се бе променило. Да ка-
жа ли на жената, че съм 
пристигнал. Знам, че ме чакаше. 
Развълнувано погледнах синьото 
през трептящото високо зелено. 

И запях. 
Жената бутна скачащото и 

пречкащото, изви се нагоре, сло-
жи ръка над очите 
си и се загледа 
търсещо. Усмихна 
се. И заговори на 
бягащото, дето 
спря и вдигна уши. 
Я, Чичопей, върна 
се. Хубаво знаеш, 
кога да дойдеш, ей, 
на април сме, ама 
люта зима имахме, 
земята все твърда, 
камък, не дава да я 
боднеш. Чаках те, 
щом си тук Злато, 
земята ще се отво-
ри и ще отгледа се-
мето. Че тежко си 
беше, оххх. Ни па-
ри, ни хляб доста-
тъчно и за мене, и 

за животинките. Пей сега да те 
послушам, та подире ти и аз.

Плашлив бях, ама не и глупав. 
Преди много лета, приемливо 
близо до жената, чух, че Чичопей 
ме нарича. И други думи помня 
от нея. Не разбирах всичко що 
редеше, но мъничкото ми сърце 
знаеше що е добро, що е обич. По 
вятъра, стигнал до юг, на юг и 
още по на юг, знаех, че тук още е 
студено. Птиците усещаме тия 
неща, знаем кога да летим на се-
вер, на запад, на изток и юг. Сту-
дено ли е и за мене няма храна. 
Но ми е лесно, ще полетя с много 
махове на крилата и семка ще на-
меря, кора ще разчопля. Хората 
нямат крила, отдавна го разбрах, 
не летят, ядат що им земята даде 
и врякащите отзад. И кога е ло-
шо, лошо е. И тя сама. Преди дру-
гар имаше. Виждах в очите му 
болест, кога пред гнездото си ти-
хо присядаше. И той ме знаеше. 
Кога ме видеше, мокро падаше от 
очите му, говореше ми. Ейй, Зла-
то, дали ще премина туй що ми е 
дошло на главата и пак отново да 
те посрещна. Ти там в клоните, аз 
тук – на пейката. Да слушам как 
извиваш глас от зори, как 
слънцето викаш. Хайде, ела по-
близо и попей ми на воля. Може 
да е за последно.

Знак видях по бистрото, по 
бързото в клоните, по кръглото. 
Кацнах плашливо срещу му на 
оградата.

И запях. 
Тихичко човекът глава клате-

ше, мисли разплисква-
ше, очи бършеше, мен 
зовеше и гледаше по 
кръглото, по синьото, 

по високото зелено, по ниското 
шарено и зелено, по кафявото, по 
бялото си гнездо. Огромна сила 
сложих в плашливото си сърце, 
сините ми крачета забиха 
ноктенца в оградата, никакъв 
звук не ме помръдна от там, 
удължавах края на песента.

Преди да тръгна обратно все 
към дългото топло, пак край 
тъжния човек минах. Видях же-
ната сама, излизаше през ограда-
та, вървеше по правото, зад 
човешките гнезда, оставяше кра-
сиви цветя, на камък, под голямо 
и високо зелено, редеше нещо, ка-
фявото ровеше и обратно поема-
ше. Кога си тръгна, аз кацнах до 
цветята. На камъкът там, с цвета 
на кафявото познати очи видях, 
право към мен гледаха, право в 
бистрото се рееха, право в сърце 
ми спомен оставиха. Натъжих се. 
И мойта другарка преди две лета 
падна на твърдото кафяво и пове-
че не помръдна. Бутах я с черве-
ния си клюн, галех я с черните си 
пера, лягах с жълтото отгоре й да 
я стопля, мисля, студено й е, 
останах с нея докато огромното 
кълбо пак в синьото се не върна, 
но тя не помръдна, остана пре-
гърната от вечното кафяво. И за-
пях.

Скокльото долу лежеше 
размазан на плочника. Той и же-
ната сега слушаха моята песен. 
Жената редеше думи, не си ходи, 
че и децата, внуците ще доходят. 
Песен и ние ще ти дадем. Вдигнах 
жълтото си тяло и размахах 
черни крила. Хубаво е, когато те 
помнят. Дивно се понесох по 
бързото, вееше се край мен, опи-
сах кръг да търся братята си. 
Малко оставаха тук. Повечето ле-
тяха по-надалеч, където кафяво-
то, камъкът и зеленото докосваха 
кълбото и бистрото синьо, къде-
то въздухът се криеше из 
непристъпни доби, а за нас има-
ше богата храна. Там правихме и 
своите гнезда. Мъжките първо 
прелитахме от вечното топло, 
скоро и другарките ни ще дойдат, 
нови рошльовци ще отгледаме.

Доде кълбото топло се 
прехвърли на запад, играх с дру-
гарите си и с разни други разпе-
рени птици. Въртяхме се из 
бистрото с красиви лумпели, 
разбивахме вятъра, въздухът 
свистеше от надпреварата ни, за-
бавлявахме се с крехките си 
сърца, спирахме щастливи, гле-
дахме надолу към хората, върше-
щи нещо по маркирани кафеви 
квадрати, те пък гледаха нас. Тъй 
е било и ще бъде, докато ни има. 
Искаше ми се и те да усетят така 
дъха на плиснатото бистро, да ле-
тят и играят. Те играеха други 
игри. Гонеха по зеленото и 
жълтото нещо кръгло, то полита-
ше високо, пак падаше, друг го 
риташе, малки и големи го праве-
ха, шумно бе наоколо от смях и 
вик. Явно е много хубаво.

Сега като гледах тяхната игра, 
си спомних кога от тук, та отта-
тък, през неголямото мокро, пак 
суша, след нея пак мокро, оттатък 
му, пясък и горещо, все на изток, 
към кълбото. Когато бях там 
страшно се изплаших. Горещи 

кълба падаха, парещи, не можеш 
ги доближиш, връхлитаха и хора 
и белите им гнезда със стряскащ 
шум. Човеците бягаха с вик, пти-
ци не пропяха наоколо. Страшно 
си беше, страшно, още ги съну-
вам. Отчаяно се чудех, къде да 
кацна, да се скрия, в черно жени 
жилаво дърпаха ревящи малки, 
босички. Вонеше на червени 
петна, топли и стичащи се. За-
помних миризмата. Откъм счупе-
ните бели гнезда се чуваше жален 
звук, от огромни птици кръжащи 
из бистрото падаха бързи ме-
тални яйца, кафявото изтръпна-
ло чакаше, разлюляваше се от вик 
и изригваше безутешно. Не пе-
сен, а плач. Така не правехме ние, 
птиците. Гледахме другарките си с 
любов, на цял живот се обри-
чахме, рошльовци отглеждахме, 
на братята си помагахме. Ние не 
се убивахме. Родени да пеят, а не 
да убиват.

Дни наред слушах свистене, 
по-уплашен не помня да съм бил. 
Там научих думата мама, чух и 
бог, и аллах, звуците от тези думи 
летяха по въздуха, късаха ушите 
ми, деряха дърветата, листата 
окапваха, надупченото кафяво 
попи с остатъчна тишина и звука, 
и мокрото от очите.

Запознах се с един човешки 
рошльо, дете, таз дума не я знаех 
тогава. Гледах го как ходи босо по 
прашното горещо, само, търсеше 
из счупеното бяло, какво ли, пи-
тах се, други хора сигурно. Следях 
го на разстояние, нищо, че ме е 
страх, него ден нямаше гръм, ти-
хо си бе, та босото изрови изпод 
парче от бялото някаква кутия, 
седна и залапа лакомо като моите 
мъничета. Гладен е. Много ми до-
жаля. Огледах се. Не видях хора и 
страх не страх кацнах по-близо до 
гладния рошльо. Мале как мири-
шеше. Остро и на изпечено. То 
спря да яде онемял и загледа към 
мен с онези замътени, големи 
очи. В тях блесна великото жълто 
кълбо, даде им цвят и босото се 
усмихна. Хвърли и към мене хра-
на. Не отказах. Делеше с мен най–
свидното си. Ядяхме сред умряла 
тишина, с остатъчна доброта.

И аз запях.
Само за гладното. То скочи, 

подскачаше от крак на крак 
разперило ръце, имитираше ме и 
слабо си подсвиркваше. Облак 
щастлив прах се вдигна край нас. 
Махна с ръка, загоряла от топло-
то, енергично побягна, последвах 
го от високото и аз. Зад огромно 
скупчено бяло, намерихме от бо-
сите и гладните още. Вече не бе 
само. Кикотеха се, гонеха се, едно 
домъкна цветно парче, дето 
хвърчи, не само, те го дърпаха и 
държаха долу края му, а аз се за-
рейвах с борещото се с вятъра. 
Играха и на тази игра, дето сега 
гледах под мен, с бягащо кръгло 
по зеленото. Не толкова далеч, но 
различна игра. Когато кълбото се 
скри в тъмното, ония рошльовци 
се навряха под счупени човешки 
гнезда, гладни, но щастливи и 
живи. Дано пак видят кълбото, 
когато се върне от изток. 

Често се връщах в прашното, 
във враждебното шумно. В смеха 
на оцелелите боси, сред умрели 
пясъци и завинаги заспали хора, 
където и въздухът виеше за сбо-
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Каквито и кризи да започват и 
свършват в днешния ни земен 
свят (икономически, полити-
чески, социални, глобални, 
местни), каквито и режими на 
управление на държавите да се 
сменят, каквото и да се случва на 
нашата мила и единствена, пълна 
с живот, но и самотна планета Зе-
мя, летците, космонавтите, астро-
навтите, денонощно са обхванати 
от желанието все повече и по-ця-
лостно да проникват във вселенс-
ките тайни, една от които е 
докосването, контактуването с 
неидентифицирани летящи 
обекти (НЛО) – изпълнено и с 
неизвестност, и трудно достижи-
мо от наша страна, което е факт и 
неочакван, и неподлежащ на 
научно обяснение.

Несъмнено, много секретни и 
свръхсекретни тайни има в това 
отношение, както и работа на 
различни научни военни лабора-
тории и институти, събиращи 
сведения с едничката надежда 
първи да използуват данните и 
възможността за осъществяване 
на мечтания от човечеството 
контакт с намиращите се в НЛО.

Разбира се, това нито е лесна 
работа, нито пък се е постигнало 
кой знае какво до момента, освен 
възможността да се трупа 
информация и надеждата да 
укрепва. Досега не е изяснен от 
край до край нито един факт с 
НЛО характер. Или, чисто и 
просто, не е получил съответното 
официално потвърждение, което 
е потвърждение и за съществува-
нето на НЛО т.е. въпросът с 
обществената гласност на тези 
случаи е под въпрос. Най-ве-
роятната причина е, че за чове-
чеството все още са неразгадаеми 
в цялост вселенските и 
извънземните космически зако-
ни: за движение, за съществува-
не, за промяна. И равнището на 
нашата наука, както и човешките 
възможности, са на недостатъчна 
висота, за да можем дори само да 
твърдим, че съществува подобен 
процес. Почти съм сигурен, че 
земната наука не би могла все още 
да обясни появата на НЛО – не-
що непредвидимо, неочаквано, 
но едва ли – случайно, а какво да 
говорим за всичко останало – за 
същността на явлението, за при-
чините, за смисъла на контакти-
те…

Известна е теорията, че на Зе-
мята т.е. сред нас живеят 
извънземни създания, както и 
една друга теория – извънземни-
те са зелени, много слаби, с анте-
ни на главите и когато искат 
приемат вида на земните хора…

Ако това е истина извънземни-
те са изключително напреднали в 
научно и екзистенциално отноше-
ние, изпреварили са значително 
нашия човешки разум и не ни 
остава нищо друго освен да гадаем 
за тях, да се стремим да ги 
открием и в никакъв случай не 
можем да твърдим, че имаме ня-
какви познания за техния живот, 
за техните навици, за близостта 
им и отдалечеността им от човека.

Моята фантазия ги приема. И 
аз, мечтаейки си, мисля, че летя-
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щите с НЛО, вероятно ни пре-
възхождат на всяко едно ниво: 
интелектуално, научно и жи-
тейско и ни гледат, изследват ни 
като продукт на земната природа, 
може би ни предпазват от косми-
ческия апокалипсис, но в същото 
време, страхувайки се от нашата 
незрялост, не ни подсказват пътя 
към големия космически свят. Та-
ка не ни позволяват да се до-
коснем до тях, не ни дават 
никаква възможност да ги видим, 
да осъществим конкретна и 
трайна връзка с тях и с техните 
светове, да се опитаме да ги 
опознаем… Може би и защото 
ние не се самопознаваме доста-
тъчно?…

Писаното и известното по то-
зи въпрос до сега ни представя 
извънземните като изследовате-
ли: „отвличат” внезапно хората, 
парализират сетивата 
им, след което про-
веждат своята дей-
ност с тях и 
изпълняват мисията 
си, навярно изследо-
вателска. Връщат чо-
века на Земята без да 
помни нищо, без да 
може да каже каквото 
и да е конкретно, без 
да може да даде 
реална информа-
ция…

Сега ще се опитам 
с примери, описани в ежедневни-
ци и в книги, както и чрез 
съобщения по радиото и телеви-
зията, да ви насоча към търсенето 
на обяснения на засега необясни-
мото.

Интересно след още 40-50 го-
дини какво обяснение може да се 
даде на това явление, когато чо-
векът, респективно – науката вече 
ще имат възможността да дости-
гат до планетата Марс, а може би 
и до Венера с космически кораби, 
с автоматични полети.

Днес, нашето човешко мислене 
все още не е зряло, не е достигна-
ло нивото да си обяснява 
извънземните явления.

Затова много учени, писатели 
„откъснали се” от земното мисле-
не се опитват да навлязат колкото 
се може повече в сферата на 
извънземното, което засега не 
познаваме като мислене и често 
го свързваме дори с божествено-
то, с фантастичното. Не случайно 
и общоизвестното учение за чо-
века и духа му – религията, не до-
казва, не дава научен отговор за 
него – за Бог! Религията има 
своето право – колко лесно и убе-
дително, дори достоверно звучи 
разбирането за полета и живота 
на хората, изказано така: „Хората 
са родственици на способните да 
летят Богове и ангели”. А 
източноправославното виждане, 
че „ангелите са деветдесет и девет 
пъти повече от всички люде от 
началото до края на света” не 
подлежи на друго тълкуване...

Колкото и да са силни и на-
сочващи тези твърдения, 
всъщност, те нищо не доказват, 
не дават достоверно обяснение, а 
само изказват становище… Но до 

спрем дотук и с опита да сме 
наясно с религиозно виждане…

Моите собствени разбирания 
за НЛО и извънземните явления 
от гледна точка на по-обективни 
научни обяснения, както и на 
научни достижения при изучава-
не на извънземната, вселенска 
материя са и конкретни. 

Разбира се, това може да не до-
веде от една страна до никакви 
доказателства, но от друга все пак 
може да се стигне до твърдения 
повече или по-малко сложни. 

Изхождайки от това, че 
случващите се и бъдещите явле-
ния с неидентифицирани летящи 
обекти, плавателни обекти, както 
и други небесни тела, които се 
проявяват чрез оптични, хи-
мични, ядрени, термоядрени, ки-
бернетични, плазмени, 
замразяващи (мумифициращи) и 

какви ли не още 
непознати за наша-
та наука ефекти, са 
част от живота, 
подчертавам, че 
нямам специална 
научна подготовка. 
Затова, когато 
изказвам свое мне-
ние за дадени явле-
ния, ще цитирам 
където е възможно 
мненията, изводите 
и обясненията на 
известни на мен 

учени, които съм възприел и са 
станали мое становище.

А иначе, бих искал да 
изглеждам един най-обикновен 
човек и любител на извънземните 
явления и приключения със 
собствена гледна точка, летял 28 
години в небето, плавал по Черно 
море, докоснал се до извънземно-
то мислене и гадаене. Мога да по-
соча също, че постоянно през 
годините съм се старал да търся 
информация и да събирам факти 
за НЛО.

Едничката цел, която съм си 
поставял в това отношение е да 
мога по най-лесния и достъпен 
начин, да си обясня явленията и 
случките с НЛО. Обръщал съм 
сериозно внимание на всеки 
факт, въпрос или отговор по 
отношение на НЛО (летящи чи-
нии, небесни явления, оптични, 
химични и метеорологични 
прояви в небето и на Земята, 
интересувал съм се много за 
сигналите, идващи от безкрайния 
космос и някои обяснения от 
УФОЛОГИЯТА* за изясняване на 
космическите понятия (озонови 
дупки, магнитни и сеизмични 
явления космически звездни 
дъждове, дейността на Слънцето 
и системи от други галактики). 
Познавам материята и като ста-
новища на различни учени, рабо-
тещи в тази област от азиатската, 
руската (бивша – съветска), аме-
риканската, европейската и др. 
науки…

Но да навлезнем в неизвестно-
то …

На едно учение на военно-
морските сили на САЩ в 
Атлантическия океан, корабните 
станции засичат ултрабързоходен 
кораб на дълбочина 6000 м. под 

водата, който обикаля няколко 
минути около корабите и изчезва 
неизвестно къде… 

Известни са легендите за ги-
гантски дълбоководни чудовища 
в няколко езера на света като то-
ва от „Неси”, например, но за мен 
е по-загадъчно това, което се 
случва на 20 август 1979 г. с еки-
пажа на кораба „Хел – 127”: при 
среща с огнена топка приборите 
прекратяват своята работа, а 
личният състав изпада в ця-
лостно и пълно нервно и физи-
ческо изтощение.

Има много регистрирани слу-
чаи корабните екипажи в океани-
те на странни излъчвания под 
корабите и мигновено изчезване 
на тези сигнали. Ето едно ха-
рактерно подобно явление, опи-
сано в дневник на кораб от 
капитана му: „В даден момент се 
появяват осем въртящи се лъча 
под кораба. След това се появяват 
огнени кълба, след което цялата 
тази феерия се завърта в огнени 
кръгове. Моряците изпадат в 
страшна паника, започват да им 
се въртят главите. Впоследствие 
изпадат в състояние на гадене и 
повръщане…” Такива явления са 
констатирани нееднократно. 
Причините не са установени и 
научни обяснения не са дадени 
нито пък могат да се прогнозират 
техните местонахождения, ха-
рактер, време и периоди на поя-
вяване … 

Все пак учените се стремят към 
изводи от такива събития и се 
стараят да докажат характера им. 
Особено подробен труд за НЛО 
явленията е има Жак Вале, който 
по данни на очевидци и научни 
разработки прави следния съ-
ществен извод: „Това са бързопро-
тичащи явления, които поставят 
човека попаднал в тях в пълна де-
зориентация, изгубване усета за 
време, частична парализа, неспо-
собност за защита или сигнализи-
ране където и да е, състояние 
довеждащо до болки в очите и 
временна загуба на зрението, пси-
хически реакции довеждащи до 
силен страх. След прекратяване, 
изчезване на НЛО – видението, 
хората се връщат в своето състоя-
ние, но почти не си спомнят нищо 
от случилото се. Помни се само 
първоначалният момент – появата 
на НЛО-обекта (летяща чиния, 
летящ цилиндър, подводни 
светлини, огнено кълбо и др.)”

Близък пример за такъв слу-
чай е публикуваното в руския 
вестник „ВЕК” съобщение със 
следните няколко случая:

 „На 7 април 1989 г. в 
неутрални води на Норвежко 
море, потъна най-новата свръх-
секретна руска атомна подвод-
ница К-278 „Комсомолец”. Ма-
кар че подводницата е била 
технически напълно изправна, 
тя е била всмукана от дълбини-
те мълниеносно.”

Подобен случай в същия ра-
йон става и през 1970 г. и то на  
същата дата – 7 април. В този ден 
се самозапалва атомната 
подводница К-8 като пожарът 
тръгва в 7 отсек.

На 28 юни 1989 г. става нов 

инцидент – пак край остров 
Медвежий и също с руска 
подводница, въоръжена както с 
конвенционално, така и с ядрено 
оръжие…

Следва заключението: „Учени-
те предполагат, че в Норвежко 
море може да действуват сили 
аномалии, подобни на тези край 
Бермудските острови.” Статията е 
под надслов: „И в Норвежко море 
имало „Бермуд-ски триъгълник”.

Не са малко случаите и на поя-
ва на НЛО обекти от Космоса. 
Така например на 8 юли 1965 г. 
над Антарктика в 19.40 ч. се поя-
вява летящо тяло във вид на 
„изпъкнала леща”, оцветено в 
червен и зелен цвят. Понякога 
след тялото се появявала опашка, 
оцветена в жълто, синьо, зелено, 
бяло и оранжево. Тялото извърш-
вало зигзагообразно движение с 
голяма скорост и предизвикало 
смущение в електромагнитните 
уреди и съоръжения. 

Загадъчно е и видението, за 
което разказва американският 
космонавт Мак Дивит – на 4 юни 
1965 г.в полета му на „Джемини – 
4” по околоземна орбита, той за-
белязва обект с цилиндрична 
форма, летящ на 10-20 мили до 
кораба. 

Известно е, че по принцип ле-
тящите тела във вселената имат 
кръгла, сферична форма с 
огромни размери, тегло и ско-
рост на летене. Във всички слу-
чаи „те” умеят да използуват 
понятието „ВЕЛИКОТО ПРО-
ТИВОСТОЕНЕ”, изучаването и 
доказването на неизвестното и 
това понятие при всички случаи 
е началото в опознаването на 
НЛО – летяща чиния…

По-нататъшното изучаване на 
понятието „противостоене” е 
свързано с изучаване на всички 
неизвестни, идващи от непозна-
тото в атмосферните явления, 
вследствие на процесите с пиезо-
диелектричен ефект…

В тази област немалко са 
постигнали американските учени, 
изследователи на НЛО: Рендълс и 
Уорингтън, руските учени Бе-
ренблат и Монин…

Навярно много известни и 
неизвестни учени работят в 
областта, която може да даде 
определение за същността на 
обекта НЛО с НЛО-навтът? Какъв 
трябва да е той – човек, състояние, 
обект, някакво неизвестно чове-
коподобно или нечовешко поня-
тие?

По тези сложни въпроси е за-
почнало изследване още от вре-
мето на Константин Едуардович 
Циолковски, който пръв доказа 
законите за излизане в 
извънземното пространство. 

Немалко достижения в 
извънземното мислене имат уче-
ните Жажа, Еме Мишел, Жак Гу-
пил, Планиер. Благодарение на 
техния труд днес имаме дости-
жения по въпроса, какво 
представлява съществото в НЛО 
или НЛО-навтът!

Те стигат до сходни изводи, че 
това е субект, управляващ мо-
заечна, вътрешна апаратура, 
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САМО ЗА НАС 

Изтича времето в душата без пролука…  
И чувствата – така съдбовни и назрели
ни носят глътки въздух, радост и сполука,
в страстта ни силата – за утро, за предели.     

След стъпките ни и мечтата се огъва,
изстрадана отново след мартенския сняг:        
на камък, потопен, вълната все се спъва
в минутите когато морето е без бряг...

И в болката си чувам радостна утеха:
ще минат буйните води – ще си отидат…     
Морето е естествено и всяка дреха
намокря, свлича: от душа в душа прелива.

30.05.2018 г.

***
Как искам да те видя... Няма я зората…
Дълбоко в нея сънищата се подреждат…
Море и бряг, и слънце с утринна позлата:
черти на ден – от светлината се нареждат…

Донася изгревът вълшебството си ново 
търпението, че духът се закалява…
Ще имам всичко днес, но не и наготово,
че топли любовта ни… И ме извисява.

След слънцето ще тръгна стане ли студено – 
животът бял бушува в мене още диво…
За теб мечтая и към теб е устремено
усещането ми – с духа на всичко живо.

Намирам сили в себе си да ти призная – 
от истината мога да отблъсна мрака:
не съм очаквал, че ще те позная
по стъпките, които цял живот съм чакал.

31.05.2018 г.

***
Неотразима си…  И си така красива… 
Далече ли сме от съдбовното начало?...
Да търся себе си ли е голяма сила
или на истината да съм в теб махало?... 

Не бързам никак…  Нямам и посока друга…
Брегът е – бряг… Морето е молитва водна.
Очаквам само с любовта да дойде чудо –  
и истина за влюбените – непреходна.

Не питам колко дълго чувствата живеят,
дали след лятото започват да изстиват?...
Или пък с постоянство ще преодолеят            
стрели дъждовни остро в тях да се забиват.

И болката, и радостта са само наши,
че временно сме на света, така спонтанен –
все търся в мен причина да не вдигна чаша
за онзи звезден кът на полета безкраен.

01.06.2018 г.

***
Гласът ми не излиза, заседнал в плитчина – 
като вълна се мъчи още да проходи…
Завързал съм очите си с дневна светлина
и дневната присъда в Млечен път ме води.

Аз свикнах, че нощта ще бъде много дълга – 
пред всеки листопад да търся детелина…
Посоките й четири да са ми стълби
към утрото ни – пак, намерило комина…

Прошепва вятърът в ухото, обещава…
И живи плетове се късат като струни…
До светлото в мен спомените ще въстават,
но видя ли те – всеки лъч ще ни целуне.

02.06.2018 г.

***
Кората на небето някак е зелена –
морето, сякаш в нея, се е отразило…
Усещам без да пия глътката солена,
че залезът зачерква – всичко поразил е.

Ще търся ли на тъмно да открия стъпки
на времето, което си отиде вече 
или ще се надявам сенките безплътни
да бъдат видими пак без звездите вечер?...

Не съм далече аз от изгрева спонтанен,
но тежка котва в нас са дните отброени:
ще тръгна късно нощем – пътят е безкраен,
не вземам земни дни, отдавна потопени…

Дори да сбърка слънцето кръга вековен
земята ще го следва – край топлина кръжи,
морето е с рефлекс и явен, и условен:
единствено за любовта силно да тъжи.

03.06.2018 г.
 
***
Долитат гларусите – по-чисти и от сняг…
Мечтите на дъжда невидими се ронят…
Вълните на деня към залез бял се гонят, 
стоплени от чувствата на августовски бряг…

Аз силно те обичам… Свободата знак е
на всичко днес в света ни, което е с крила...
И белите ни мисли искра са, дух, стрела –
вълнувам ли се силно, усещането – праг е.

А пулсът, учестен, изтисква ми сърцето:
гребе като останала след бой галера, 
че сянка хлъзгава е някоя химера,
която обещава вени от небето…

Намирам радостта си в живота: пак и пак – 
в дима на тъмнината страстта в нас не бледнее…
Какво от туй, че всичко в миг – миг – ще отвее: 
от земната космична писта към звезден бяг

04.06.2018 г.

ПЪТЕКА ПОД ЛУНАТА

Небесните графити – облаците, плават
в синьото пространство ту бели, ту червени.
И щрихите си сменят, бързо потъмняват    
от вятъра воалите им, изкривени…

Изгубват се накрая – сами се издигат
като балони литват встрани – в необята.
В различни ширини водата си изливат
и дишат само на небесен път с крилата…                

Високо някъде – далеко, в свят изконен:
до дъното небесно – в тих простор, изгубен,
се трупат като птиците пред път законен:
за полета си следващ – по-невидим, лунен…

Поемат късно нощем – разчувствани, добри:
по бялата пътека сред лунното небе…
Звездите са им фон – не спят… Свързват ги мечти – 
следа любовна, блеснала в Черното море.

05.06.2018 г.

***
Далечното небе към мен се приближава
и сякаш виждам вече аз небитието,
но чувствам пулсът ми, че пак се ускорява:
и днес да продължа да пиша битието.

И няма да се лутам в град от водорасли:
усмивки носи всяка разпенена вълна.
Тя има силата да удря бряг и храсти,
и в корените да открива все любовта.

А всичко, което тук иска да проходи
в мен има полет дълъг, прозорец, висина…
Сърцето е с платна – посоката го води
и с чувствата живее дори и в тъмнина…

Рибарят–слънце вади ситната си мрежа
от тъмното, дълбоко водно огледало – 
показва, че на всеки знае днес копнежа
и радостта на влюбените е събрало.

06.06.2018 г.

***
Не си играя с огъня – и не го гася…    
По въглените стъпвам на огнени дири.    
Издигам се с облака на чувствителността:
в мен вятърът само е настроен да свири.

С желание правя днес всичко – да съхраня,
останали живи следи от премеждия…
Внимавам аз и на сън да не те нараня – 
и ти имаш само едно междувеждие…  

Разбирам живота си – пълноводна река     
като природна даденост – а не, постъпка…
Каквото е трябвало, силно ще изрека:
остава другото – вълнението… с тръпка…

И няма съмнение, че денят е любов,
но само с теб искам да преоткрия света…
И приливът носи близост, надига в нас зов
към вечното – с корен силен на твърда земя.

07.06.2018 г.

***
Само корените не горят – 
тъй дълбоки са: в земята.
Шепнат си легенди и торят
щастието – да са вятър…

Повод да са за един живот:
цял – от нищото нагоре.
Смело да дадат надземен плод,
скъсал земните окови…

Жилав коренът е, стар и строг – 
може и да е наследствен:
пуска стрък и ствол висок…
Прави ги крепи – отвесни…

Тръгне ли надолу, той стои,  
чувства се самоуверен:
бъдещето на живот държи
в земен климат – с дух, уверен…

08.06.2018 г.
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НА ПАЛУБАТА НА ВЕНЕЦИЯ
(или КАТО ХОДЕНЕ ПО ВОДАТА)
 
Начало е водата… И край е на света…
Лагуната – една въздишка на морето…
Пулсира времето край нас с танца на света
като вълна на радостта, дошла в сърцето.

Съзвездие от камък издига смело ръст
и покорява с дълговечността призната…
И сякаш от небето докосва божи пръст
града и всяка сграда – земна и крилата.

Венеция живее сред камък – на вода,
като галера тя в душата се приплъзва:
историята писала, има днес следа
в изкуството, което всички хора свързва.

Площадите, каналите й ослепяват,
събират времена и имена, и дати,
и близо са до слънцето и покоряват
с легендите си – смайващи и непознати.

Водата – началото и края на света,
лагуната – една въздишка на морето…
Танцува времето тук танца на света
с вълна, открила дълбините на сърцето.

11.06.2018 г., 11.00 ч.

КУЛАТА В ПИЗА
(или ЕДИН РЕАЛЕН ПОРИВ…)

Сред облаците погледът й неуморен
все търси хоризонта, все кораби брои…
Високо се издига над света огромен: 
да види всичко се навежда… Така стои…

Наклонена е на страни – с това изпъква     
не само в Пиза, но и на цялата земя:
от космоса сигнали в нея не заглъхват,
разкрива утрешната форма – за ширина.

Не вярват хората, че някой ден ще падне:
придържат я с ръцете и я подпират с гръб…
И геометрията да не се разпадне 
от вечната Голгота пръста крепи – на ръб…*

На кораб мачтата е, люшнат от вълната.
На вятъра – нов порив, застинал на страна…
Стои си кулата, обляна в светлината – 
човечеството вижда пилона на духа.

12.06.2018 г., 19.00 ч. 
                                   
* Точно до известната кула в Пиза на Площада на чу
десата  се  намира  „Свещеното  поле”  или  Мону
менталното гробище, на което строежът е започнат 
през 1278 г. около свещена пръст, донесена от Голгота 
на 53 кораба при Четвъртия кръстоносен поход. 

ЖРЕБИЯТ Е ХВЪРЛЕН…
(или СЪДБАТА ЗНАЕ ВСИЧКО)

Започва битката за Рим… И все се води...
За ден не  може да падне този древен град...
Не пита никой, даже кой я ръководи,
защото всеки иска Рим: с вечност е богат…

Лице в лице е трудно с пътища да спориш – 
които водят право и винаги към Рим…
Какво от туй, че с варварите ще се бориш,
когато духът на Рим си е неплоклатим.

Величие не се печели в бой с роднини:
величието има от древността свой дух – 
легенда е за подвизи крилати, сини,
които може просто да са доплувал слух…

Не се отвръща, знам, на любовта с омраза: 
ще стигне всичко в света до древна руина.
Така империята рухва от проказа – 
забравила за чувства, човешка топлина…       

Оставаш Рим: следа си… И излияние…
Какво ли ще ни спре в съдбовните ни нрави?...
Сентенции, императори, влияние
ни карат да си мислим все дали сме прави… 

13.06.2018 г., 19.30 ч.

ПЛОЩАДЪТ НА СИЕНА

Завършен кръг е на живота – и съдбата…
Тук всяка крачка има дух – с посока ясна.
Отвежда хората към улица излята
от камък, мрамор, тухли с цвят червен… И – тясна…

В душите свети чистото небе отгоре
и кули на властта превръща то в изкуство.
Кънтят след всяка дума истини наболи…
Мигът тупти калéн и ражда старо чувство…

Площадът с формата на кръг, на мида – слуша
най-земна музика от другите планети:
морето на живота тук трепти – на суша, 
площадът писта е на древни звездолети.

Препускат днес отново конниците млади 
от девет рода – и с вятъра се гонят в кръг,
а факлите на радостта не палят клади:
стрели са те на светлината, площадът – лък…

На длан изпъкват сякаш пътища познати – 
от хироманта-време нищо не се скрива:
велможи, дамите, духовници признати
в беди са оцелявали от сила дива.

Сърце на крепостта, на градската надежда
площадът ражда вълнения и топлина,
които само в бъдещето да отвеждат:
потомците на Рем там да имат свобода.

13.06.2018 г.1 22.15 ч.

САН МАРИНО – РЕПУБЛИКА
НА РИЦАРСТВОТО
(или ПО ВЪРХОВЕТЕ НА ЧЕСТТА)

Титаните подпират с рамена небето – 
в земята крак забиват, а с облаци тъжат…
И имат силата да издържат, където
у всеки смъртен все страховете се множат.

Те бдят с голямата вселенска отговорност
човешкия ни род да оцелее – чепат…
Стоят изправени на поста без възможност
болките и радостите си да споделят.

И нямат право да са слаби, ни да трепнат,
вълнения да ги разтърсват, да умират:
държат на плещите си свят – на тях облегнат,
с живота, който свети с пламък на всемира…

Титаните в небето – горе, в планината
посрещат бурите с усмивки, сред ветрове…
И път проправят всеки ден на свободата:
рицари са те – превърнати на върхове.  

14.06.2018 г., 17.30 ч.

ОСТРОВЪТ СТАРА ФЕРАРА****
(или ПРЪСТЕН ОТ ЛЪЧИ)

Бучи морето на живота вън – с вълната
на ежедневието, на брега достигнат…
На кръст се срещат улиците… Висината
пресича центъра в града, посоки вижда.

Ферара е планиран някога, но има
днес ясен, европейски център – денонощен,
въздействал е като архитектурен климат
на днешни и средновековни свети площи.

Стените градски бдят, историята пазят:
талантите, дом диамантен, старо време…
Отдавна примерът добър – кал да не гази – 
светът оттука взел е без изменение.

И крепост с кули четири, каналът воден –
на музи и изкуства рицарски доспехи,
издигат времето на Ренесанса сложен:
човешки дух разкриват, водещ към успехи.

Ферара – старият град, крепостта голяма,
запазени непроменени днес в Европа,
сами предлагат не една добра промяна – 
естествен остров на прогреса… Без Циклопа.

14.06.2018 г. 18.00 ч.

                                   
* Град Ферара е с напълно запазена историческа част – 
старият град, един от първите в Европа, построен с 
градоустройствен план и по оригинален начин – с 
перпендикулярно пресичащи се улици, образуващи съвре-
менен тип кръстовища, принос, признат от ЮНЕСКО;
** По време на Ренесанса и застрояването на града – 
XIII-XVI в. във Ферара е направена първата в Европа 

широка и права павирана улица;
*** По време на Ренесанса в град Ферара се създава 
първият в Европа салон на изкуствата, в който се 
покровителстват и развиват видовете изкуства, спо-
ред музите от старогръцката митология;
**** За първи път в град  Ферара по време на Ренесанса в 
Европа започва да се реализира идеята за колекционира-
не на произведения на изкуството.

СЪВРЕМЕННИЯТ КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ – ТВОРЧЕСКИ ИМПУЛС И ПОЗНАНИЕ
ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ И СВЕТОВНИ ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ

Страницата се посвещава на туристическата 
група от Клуб „Необятно съзнание” – Варна с 
председател Светла Димитрова, посетила Италия 
в организираната от Клуба екскурзия „Италианс-
ко капричио” (08.06.2018 – 15.06.2018 г.): Татяна 
Костова, Панайот Костов (победител в конкурса 
за заглавие на стихотворението "Кулата в Пиза..."), 
доц. Павлина Лютова, Марияна Султанова, Ма-
риана Панчева, д-р Силвия Балтиева, Янка Петро-
ва, Миленка Огнянова, Петя Нанева, Иванка 
Димова, Донка Люцканова, Стефан Люцканов, 
Лидия Керанова, Димитричка Динчева, Ди-
митринка Георгиева, Едмонт Иванов, Стоян 
Кръстев, Ефросина Георгиева (от София), Ва-
лентин Кожухаров, Недялко Илиев.

Станислав Пенев – член на Съюза на българс-
ките писатели, председател на Сдружение Лите-

ратурно Общество – Варна (СЛОВ), един от 
пътувалите до Италия с Клуб „Необятно

съзнание” – Варна
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Диктат

        Някой диктува…
            Андрей Германов

Никой, никой не диктува.
Подсказвачите във ъгъла мълчат.
Само умореното сърце се чува.
А поетите не слушат – те четат!

Нищо че е нечетливо
и неясно като във мъгла и дим
Четивото от безкрайни наративи
на нетленен Словотворец-Аноним.

Никой, никой не диктува.
И когато е небето ниско, над
покрива му много небеса танцуват.
В тях поетът рови със неистов глад –

да открие кой хитрува
и се крие зад икони и догмат,
и на влъхва и диктовчик се преструва,
а налага своя текст като диктат.

Никой, никой не диктува –
ние сме наострили очи, уши
и ловим с продрани мрежи баракуди,
и полираме зъбѝте им с души.

Лъч телата им промушва –
скъден, малосилен, уязвим и лих,
годен да разбули само хрип ненужен
от един непроницаем Първостих.

Смъртта на гълъба

На Богомил Тодоров

Един гълъб се блъсна внезапно в прозореца:
със глава – във стъклото: таран – жив снаряд.
И взриви тишината, прилежно обронена
над преживния летен сънлив следобяд.

После рухна на мръсния уличен плочник
като гилза на блуден, безцелен патрон
и кръвта му упойваше гладните котки
на кварталеца – кралски особи без трон.

А главицата мъртва, жалейно изметната,
се полюшваше в моите потни ръце;
и очите затворени, клюнът разчекнат
с мека горест пробождаха мойто сърце.

Този гълъб бе черен, но бял под крилата,
сякаш криеше своята бяла душа.
И не зная защо, но езикът, чепатият
мой, прехапан до кръв бе: гласа си душах.

Бе Илинден постарому – жар и жарава.
И поливах трупа със вода като цвят,
белким трепне крило като листче на здравец.
И проклинах без глас този варварски свят,

този смахнат живот, в който гълъб умира,
и навярно – сам своята смърт пожелал.
Но тъй хладно немеят и Бог, и Всемирът,
че са питам защо ли Исус се е дал!

Bulgaria Air

От Брюксел – в София.
Притихнало летище.

Предесенна самотна нощна доба.
За някои България е „въздух“,
никакво и нищо.
Окаяници! Този въздух

е утроба

на тръпното дихание,
обдъхващо Живот,

безкраен като хоризонта на море.
А нека всякаква безродна скот
с хомот из чужди ниви да оре…

Та още докато се силеше аеропланът
да превъзмогне българската тяга,
аз се превърнах във балон,

зареян посред бляна,
че сякаш вече съм се върнал –
въздух над налягане…

И ето ме – будувам във въздушната чакалня,
причаквам сутрешния автобус,
а после друг – ре-бус! –
ще ме качи към Варна
и ще ме друса като люлчин трус,

като прегръдка на баща
към блуден син,

като милувка за разпътния на Пътя,
над който небосводът е така прозирносин,
че виждам през душата му
духа си непомътен.

Българската твърд

Защо не ме закърми със ненавист?
Триумфът на омразата пребъдва векове,
а ти ме учиш всичко да прощавам
дори на хлевоустите ти врагове.

Но даже Раят ражда негодяи –
и синове на Бога жаждат да Го съкрушат.
А ти не си ни Бог, ни райска стая:
Чистилище е твойта изворна душа.

В теб мразя само миналото свое
и го умивам в светите ти майчини сълзи,
в кръвта на хулените ти герои,
чиято вяра в теб канонът не срази.

Защо не ме закърми със невяра?
Поне към тоз, що с низка злост те клевети.
… Защото твойта пръст е гроб навярно,
от който коренът ми към Небе кълни.

Не зная храм ли си, или си кръст сюблимен –
но само жертвеното в теб расте с духа на Йов.

И само далите се в твое име
възкръсват във изстраданата си Любов.

Само теб

Харесвал съм много жени.
Нехайно на някои аз съм се вричал.
Но ти не тъгувай. Не ме и вини:
Само теб съм обичал.

Изгарял съм в пагубна страст.
Угасвал съм в женски тела и поличби.
Потъвал съм в блудни слова като в паст. Но…
Само теб съм обичал.

В блата съм се давил, сред тиня и кал.
Капки дъжд ме омиваха – срички
от очите ти-фрази без милост, без жал.
Само теб съм обичал.

И когато остана без дъх и без глас,
без очи, без език за заричане,
знай оброка на моя ням дух-исихаст:
Само теб съм обичал.

Саксия

Сърцето ми – саксия от трошлива теракота…
И е пропукана саксията като при земетръс.
Защото в нея е посята любовта ми и защото
е коренът й тук – растящ нечуто кръст.

Земята й е тясна, малка е земята.
И се пресрещаме под път или над път –
два корена от две саксии, в търсене на вятър –
да ни отвее в нивата, където корените ни да се 
сплетат.

Но почвата на тази нива е небесна
и в нея корен е единствено самият Дух –
гальовен полъх, той ни сее като песен.
А от строшените саксии храни своя тънък слух.

Ранна изповед

Помилвай ме,
помилвай ме
по непокорната глава,
Бащице!
Детето в мен не иска да умира.
И не омесвам хляб с брашно,
а с трици,
и с крехки пръсти
днес ще опера пешкира.
Не се прощава закъснялото съзряване,
а аз дори не искам да съзра:
съзирам те в невинните забави
отвъд скрижалите,
отвъд греха.
Но самотата!
(Няма със кого да си играя,
пък и игрите са несметно пресметливи.)
… Не знам в какво сгреших и как да се покая,
сърцето ми е пъпка розова, душата – със бодили,
а ходилата – изранени кървави олтари.
Но най-накрая язвите ми хванаха корица…
А ти си тъй висок –
защо глава да свеждам,
Татко стари?
Помилвай ме,
помилвай ме
за ниския ми ръст,
Бащице!

Зеленото в мен

Зеленото е посадено в мен.
Разкъртва градския асфалт
като едва долавян стар рефрен,
пят от лениво мъмлещ псалт.

Зеленото е посадено в мен
със корен упорит и як –
новородено пеленаче в плен,
кълн напорист, бленуван злак.

Зеленото е посадено в мен.
Ала оазисът-килим
засипан е и с пясък, и с цимент –
зарит, ням, непробуден химн.

Зеленото е посадено в мен,
но само в дълбина и здрач.
В бездушния ни бит – ни стрък зелен:
сив плочник след дъждовен плач.

Зеленото е посадено в мен,
но не пониква млада ръж,
а Бърнз стои като петел-левент,
в катран-мъгла, под черен дъжд.

Зеленото е посадено в мен.
Незримо, но расте стебло.
И от короната ми Бог бере
незабранения мой плод.

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ
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Кей Джей Би (Красимира Же-
чева – Байлс) e родена в град 
Варна. Пишe поезия от 2002 г. и 
през 2008 г. издава първата си 
стихосбирка „Единствена”. Ра-
боти като дизайнер и мениджър 
във варненска компания, пътува 
по света във връзка с професия-
та си и през 2013 г. се установя-
ва в Австралия. Осъществява 
контакти с българите в гр. Аде-
лаида, а по-късно и в гр. Пърт, 
Западна Австралия, където се 
занимава със социална дейност 
и е силно ангажирана с пробле-
мите на Българската Асоциа-
ция. Основава Клуб на 
захласнатите любители на 
книги, работи в ръководството 
на Асоциацията, а на следваща-
та година е избрана за Прези-
дент на БГ Асоциация „Родина” 
– гр. Пърт.

През 2012 г. започва да пише 
книга, отнасяща се за древни 
познания и философия, свързана 
с генезиса на човешкия род, коя-
то скоро ще излезе от печат. С 
широк размах работи в полза на 

запазването на нашия език сред 
българите вън от България, убе-
дена, че това е един: „ небесен 
даден език”. След интервю за 
българското радио в Сидней с 
нея се свързва Георги Николов от 
СБП, поощрил я да участва в 
конкурс на „Салона за българска 
култура и духовност” в Чикаго, 
за който написва разказа си 
„Птича песен” за един ден. По-
късно в интервю за чикагския 
вестник подчертава, че в нея 
„историята отдавна е отлежа-
вала” и ритъмът на думите, 
протестът и съпоставянето на 
западен и източен начин на жи-
вот, войната и мира са й били 
спуснати от болката на изжи-
вяването. Днес пише на родна 
земя, което й носи вдъхновение и 
нужния устрем за творчество. 
Със стихове участва в Антоло-
гия към Музея на литература-
та в България. С разкази е 
включена в Антология 21 век на 
варненските писатели, което 
прави творчеството й достоя-
ние на много хора по света.

СЪВРЕМЕННА БЕЛЕТРИСТИКА

гом. Не ме беше страх, летях из 
хиляди ветрове и махах с крила 
надолу и назад, за да попея на 
прашните рошльовци. А те рита-
ха кръглото насред счупените си 
гнезда.

На други хиляди ветрове дале-
че, под мен, рошльовците не бяха 
гладни, боси, нямаше душащ дим 
и размотани огнени кълба. Колко 
различен свят по широкото зеле-
но и необятното кафяво. Тук, къ-
дето гнездях, сред умерено топло, 
където хората все пееха пред бе-
лите си гнезда, където се хващаха 
за ръце и клатеха човешки тела, 
музиката бликаше подсилена от 
човешки сърца, цялото туй 
хвръкваше като сноп светлина 
към необятната бистрота, тук 
имаше тъга, имаше доброта, тук 
бяха съхранили любовта.

Върнах се към дървото при 
старата жена. Сребърни топчета 
падаха от свилата се светлина, 
минаваща между листата. Разхо-
дих сини крачета по пробудени 
клони и неродени листа, скачах 
надолу и надолу и се сврях сред 
листата. Що има за гледане го 
огледах. Освен скачащото на че-
тири крака, край нея скачаха и 
две деца, все тях чакаше старата. 
Глъчка и радост. Донесе тя нещо 
димящо, храна, в кръгло и викна, 
деца, баба баница ви опече, онези 
хукнаха и залапаха от горещото 
двамата рошльовци. Не по-голе-
ми да са от пустинните рошльов-
ци, по-недоизпечени ми се видя-
ха от кръглото, не грее то тука 
така. Кога изядоха баницата ре-
коха, бабо, разкажи приказка. Не 
приказка, заръка ще ви река, ама 
да мълчите, да не ви гълча, че 
през хиляди лета е преминала тя. 

За вечността баба ще ви ду-
мам. От кога свят светува и 
вечното го има. От изток слънце-
то изгрее и дорде се търкули 
кълбото му на запад, грее и жи-
вот дава. Издърпва се, качва се по 
синьото небе, път дири сред 
облаците, храни земята с лъчите 
си, я кокиче да израсне, я явор 
снага да извие, ябълката да 
цъфне, плод да даде, ще сгрее 
уморените птици, те с песен ще 
му отвърнат, слънчогледът ще му 
свежда глава, житото ще се 
жълне, риба в морето ще скача, 
животните ще намерят храна. 
Бавно жената редеше, с ръце по-
казваше, три чифта уши я слуша-
ха. И кога снегът се стопи, а облак 
водата ще върне, потребно ще се 
влее в нагорещената земя и речно 
корито ще изпълни. Вятърко ще 
се втурне семена да разнася, танц 
да танцува с цветя, дървета и 
птици. Камъкът живот ще даде 
на някое пълзящо, я червей, я гу-
щерче ще изскочи. А кога 
слънцето се наработи, уморено 
изниже снага по склона, сестра 
му, вечната месечина ще про-
дължи започнатото. Земя от 
слънце да си почине, пчелите сън 
да сънуват, вълкът да подремне 
до сутринта. Из тъмното нищо не 
спира, друг живот идва. Тихо 
тревата ще дорасте, тихо до 
сутринта цвете ще избуи, тихо 
прилепите ще полетят и све-
тулки, и звезди ще приблясват в 
ритъм. Те това е вечно. От баба 
дума да запомните. Тез думи ба-

бата на мойта баба ги думаше. 
И вие така да ги думате, след 
вас идващите. Да се прекланя-
те пред вечното, пред живота на 
природата. И от мръсотия и вой-
ни го опазете. Туй става само с 
любов и добро сърце. Земята да 
целувате, слънцето с почит да 
посрещате, най-скъп гост у къщи 
ви идва, птича песен да запомни-
те. Хората бабо, те не са ли вечни. 
Не, хората убиват вечното. За-
мърсяват го с делата си. За малко 
сме ние тука из вечното. Една цел 
имаме, да го опазим за другите 
невечни живи товари. Гости сме 
дошли и сме си отишли. Що тре-
бе да знаете е с песен и музика 
вечното да уважавате, че то се чу-
ва. Хоро по изгрев и залез да 
играете, енергия да вземете и от 
дето сте я взели, пак там да я 
върнете. Кога хоро се вие, ръка в 
ръка сплитате, другар до себе си 
подкрепяте. Традиции на рода си 
да пазите и прославяте, пъпна 
връв да не режете, към роден 
вратник да се връщате. На стари-
те хора първо залък да дадете, 
ръка да целунете, прошка да 
искате, а не от попа. Грешни и ло-
ши думи да измиете. Младите с 
любов да отгледате. Тоз завет 
през годините да премине и във 
вечното да запишите. Нямам хи-
микал бабо. Не химикал. Глава ти 
требе. Химикалът е модерно не-
що. Аз и без него запомних заръ-
ките. Огнище да палите, челяд да 
събирате, земля да гледате, песен 
да слушате, небе и слънце да 
поглеждате. Те ще ви го върнат 
стократно.

Нийде не бях слушал тъй хо-
рата да говорят. Голяма сила ще 
има тая жена. Че без кълбото, ка-
фявото, зеленото и бистрото, ня-
ма да има никой – ни мене, ни 
нея. Тъжно и хубаво ми стана. 
Всеки да чуе тая заръка. Тъжно, 
че не всеки я знае та да я пази, ху-
баво, че все някой от невечното 
ще опази вечното. 

И запях.
Извих глас по вечното, та да се 

осъзнае невечното.
Чичопей се върна, възкликна-

ха децата и заслушаха песента ми. 

Разнесе се над бели гнезда, с 
добри хора, над сивите прави, над 
кафявото на квадрати, скътало 
семето, по бистрото, по високото 
зелено и най-високото кръгло. 
Бързохватко грабна песента. Ко-
гато спрях, жената песен ми 
върна. Гласът й заора в силното, 
дълбокото, търкулна се по вечно-
то и си понесе заръката за чо-
вешка любов. Взех разказа и 
песента с мен и отлетях.

Кръглото се търкулваше за 
сън. Човешките гнезда приспаха 
следзимния дъх, крехка вечерна 
топлина с разцъфтяващи ухания, 
музика, говор и светлинки до-
мъкнаха чисто човешко щастие. 
Бистрото тъмно посрещна 
нощния ми полет, звездите чо-
вешки пръснати под мен възста-
новиха връзката земя – небе, 
виждах каквото долу, такова и го-
ре. Времето съхраняваше своите 
тайни. По чифлици и дворове, 
хората домечтаваха забравени 
мечти, аз бях безмълвният 
наблюдател на свят, прегърнал 
долу и самотни, и влюбени. 
Отъркаляха се дневните часове, 
под лампите хората разговаряха 
около масата, някой четяха, други 
се целуваха. Кацнах на далечното 
високо, гушнах се сред меките му 
листа, с малките си очички гледах 
близки и далечни светлинки, на-
мигнах им и аз, преди умореното 
ми сърчице да заспи. Навлизаше 
мълчаливо нощта.

Безсмъртното кълбо се събуди 
и възстанови предела на чо-
вешките възможности. Раздви-
жих сини крачета из високото, 
изтръсках жълти и черни пера, 
зеленото ме дари с капки прясна 
вода, родът ми пилотираше 
безкрая с песен, плътен шум за-
мести тишината, животът 
разцъфтя. 

И аз запях.
Търкулна се песента по камъ-

ни и река, не можеш я спря, стори 
си път сред листата, цветята, 
рошльовци, скокльовци и хора. 

Мен ме чакаше път. Време бе 
да тръгвам. Преди гнездо да свия 

исках да отида на запад и по на 
запад, през сушата, колко хи-
ляди маха не знаех, да видя 

други човешки гнезда, където ча-
каха да ме зърнат. Аз и кръглото 
златно като мен бяхме в една по-
сока. Красотата под мен разкри-
ваше дълги шарени форми, 
преминах над кафявото, точките 
на животните мърдаха по него, 
преминах над събудено зелено, 
над тихо жълто, над приказливо 
течащо синьо, в него, бисерни ри-
би шаваха. Природата лъкатуше-
ше от хладно зимно до огряно 
топло. Ту скалисто забравено, ту 
високо, високо зелено, ту равно 
безмълвно, ту мълвящо от хора и 
бели гнезда. Дарена красота. Чух 
братски звуци, видях огромни 
крила на живи и метални птици, 
видях синята гарга, чух 
нескончаемата песен на славея, 
често пеех с него. Хората ни дава-
ха имена. Поспрях на края край 
силно шумна вода, разпенена и 
бягаща ту към скалите, ту 
обратно към себе си. Хладно е 
още насам. Огледах дълбокото 
мокро и го прелетях, след него ми 
беше целта. Радостен, видях 
първите огромни и сиви човешки 
гнезда, опиращи чак в бистрото 
горе, долу край тях, широки сиви 
прави със стържещи звуци на ме-
тал, хора в тях и край тях и 
ужасна миризма или на мен не ми 
хареса. Надникнах отблизо по 
прозрачните части на гнездата 
им, видях много рошльовци 
затворени, мръщещи се пред хра-
на, усмихващи се пред големи 
цветни неща, дето бързо сменяха 
и цвета, и картината си. Туй не 
знаех какво е, в много човешки 
гнезда го виждах, някъде не им 
обръщаха внимание, щото все 
пееха и си думаха, някъде не пее-
ха и не думаха, а все него гледаха. 
Колко различен свят. И да попея 
на тези рошльовци, песента ми в 
метал и стъкло ще се блъсне и 
няма да я чуят. А и цветното 
вътре не мога да надвикам. 
Жалко. Нямах време. Напуснах 
превзетото бистро от хорски 
гнезда и ориентирано се понесох 
в околността. Подминах по-
малки скупчени бели гнезда, те се 
разредиха из кафявото долу. 
Очертах кръг над едно, чифлик 
му казваха. Всеки път идвах тук. 
Три бели и слънчеви рошковци 
живееха тук. Преди много лета ги 
видях. Скачаха по зеленото, 
пръскаха се из мокрото, смях все 
стигаше до ушната ми перушина. 
И всеки път смехът им по малко 
си отиваше, а с него и веселата им 
игра. Зачувах по-често плач. Ма-
ма им беше там. Виждах я как 
притичва и плаче, под дървото 
където се криех плашливо, 
виждах как, един дето татко му 
викаха, я настигаше бързо, удря-
ше я с ръце, с нещо дълго поня-
кога, тя раздираше с вик 
мандаринения цвят на кълбото и 
дълго не ставаше от кафявото под 
нея. Белите рошльовци я прегръ-
щаха и редяха мамо, мамо. 
Скърбях сковано, поклащах 
уплашено перушина, сърцето ми 
ще се пръсне от нервност и пара-
лизиран страх. Мълчах задълго 
над тежки стонове и хленч, но не 
издържах.

И запях.
Както аз си знам. Отприщих 

насъбралата се мъка, ритъмът и 
падна долу, майка и три слънчеви 
рошльовци вдигнаха речни очи, 
разплискващи надежда, спряла 
тъга и вечна любов. За първи път 
се престраших и нестабилно 
спрях крачета заграбил кафявото 
току до проплакващите тихо чо-
вешки същества. 

Мамо, виж, усмихни се, 
Златното се върна, виж колко е 
красиво птичето. Фърр-фюю-
фърр-фюю продължавах песента 
си. Три медени гласчета плахо я 
допълваха. Залитащи тежки 
стъпки отдалекото хукнаха към 
нас, светкавично прекъснаха кра-
сота и звуци, скрих се пъргаво по 
високото, рошльовците писнаха, 
от метала в ръцете на таткото 
излетя грохот, дум, дум, свистене 
и пушък кръжеше. Пет чифта 
чисти сърца подскачаха лудо в 
събудена скръб. Това бе краят на 
песента. 

Защо. Малък бях, само шепа 
перушина, от де да знам. Но ние 
птиците не правехме така. Защо-
то хората имаха ръце, за това ли 
се нараняваха. Ние не си биехме 
рошльовците, тати със загриже-
ност гнездо ни построи, мама с 
нежност и любов ни измъти и 
двамата първа хапка ни дадоха, 
на мене и на братята ми. Аз оби-
чам мойта другарка, ей на, мъка 
ме гони по нея, с очички да я 
зърна и с клюн да я докосна. И 
прекрасни рошльовци да отгле-
дам. Тъжно е. Този човешки тати 
не обича белите си рошльовци. 
Защо на едно далечно място от 
тук хората хоро играеха със съ-
щите тези човешки ръце, жена 
пееше в по-бедно гнездо и все с 
усмивка хубави думи думаше. 
Различен род човешки.

Сега оглеждах чифлика. От 
високото предпазливо. Нямаше 
звук. Ни песен, ни гръм. Пусто бе. 
Страшно онемяло поле. Нищо от 
човешкото бяло гнездо, не 
виждах и белоснежните 
рошльовци. Натъжен завихрих 
по бързия ветърко, дълго кръжах 
над чифлика и над близките дру-
ги гнезда. Скрих мълчаливо 
златното си, с черни криле телце 
по високото зелено. Загледах под 
него кафявото, по него имаше 
изправени камъни, отрупани 
квадрати с доста цветя. Туй при-
лича, дето другаря на пеещата 
вечно жена, спеше под купчина 
свежи цветя. Дето и мойта първа 
любов прашното я прегърна. 

Прелетях ниско над купчините 
красиви цветя. На един голям ка-
мък намерих тримата рошльовци 
и тяхната мама, гледаха ме със 
застинали плахи лица и не-
доизказано синьо, отлетяло към 
вечността. Те кротко спяха под 
прахта. Клюмнах главица. Забих 
здраво сини крачета в пръстта на 
сред най-красивите уханни цветя.

И запях.
Най-тъжната песен на света. 

За четири счупени сърца, за отне-
тата възможност да чуеш края на 
песента.

10 септември 2017г.

Разказът  е  награден  с  Първа 
награда  на  Конкурса  „Изящно
то перо“ на „Салона за българс
ка  култура  и  духовност“  в 
Чикаго 2017 г. и обикаля света с 
посланието си.
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която го предпазва от големите 
претоварвания във Вселената. 
Но се появява въпросът, дали та-
зи мозайка, имаща задачата, да 
създаде уравновесено поле за 
НЛО-навта в каквато и да е 
плоскост и положение 
(триизмерно или пък друг вид 
многоизмерно пространство), не 
е вградена в някакъв друг вид 
апарат, който е предназначен да 
му осигури съществуването и да 
му поддържа равновесието в 
различните пространствени 
системи и химични, плазмени, 
радиационни и многообразни 
физични, атмосферни и косми-
чески, вселенски състояния?

Дали след всичко това е 
просто, когато мислим за нашите 
земни проблеми и да се откъснем 
от скъпата, родна Земя, да „избя-
гаме” от Слънчевата система? За-
това, несъмнено, ще трябва да се 
създаде освен мощна ракета, 
система с надеждни осигури-
телни апаратури, способни да 
съхранят летателната апаратура и 
космонавта, създаващи и подси-
гуряващи животворна среда в 
най-различни и по-точно казано 
неизвестни, атмосферни, косми-
чески, вакуумни, топлинни, висо-
коскоростни течения, маневрени 
ситуации и кой знае какви още 
неизвестни вселенски (косми-
чески) среди.

А след това идват още по-
сложните проблеми: изучаване и 
прилагане на методите на теле-
портиране на летателните обекти. 
Може да се каже, че добре са изу-
чени и изяснени въпросите по те-
лепортиране на магнитни, 
звукови, светлинни, лазерни и 

още някои други видове сигнали 
на огромни разстояния, почти 
мигновено…

Може да прозвучи смешно, но 
засега най-голямата скорост, коя-
то познавам като дългогодишен 
летец е скоростта на ПОГЛЕДА! 
Само за секунда поглеждам Луна-
та и съм там, поглеждам Марс, 
Венера, Голямата мечка и съм 
там. Само за… секунда…

Но да продължим... Сега 
предстои един единствен 
проблем – постигане на успех в 
телепортирането по подобен на-
чин, метод, способ или научен 
път на главния герой – НЛО-
навта. Този въпрос до момента не 
е решен от нашата земна наука и 
затова ще го определя като „осо-
бенно проблемен”. Телепортира-
нето на космонавтите, на 
НЛО-навтите е много важен мо-
мент. Той е свързан главно с 
преодоляване трудностите за 
„превъплъщаване” или пренася-
не на материя с физически и ду-
ховен характер. Като особено 
важно, но и недостижимо за 
близкото бъдеще при решаването 
на въпроса за „телепорниране” е 
душевното състояние на НЛО-
навта…

Особено големи са затрудне-
нията по изясняване въпросите 
дали телепортирането ще се осъ-
ществи чрез летяща чиния, 
космически апарат, чрез неопре-
делена засега вид електромагнитна 
вълна, плазмено преобразуване 
или друг вид преобразуване, за-
пазващо физическото състояние, 
живота на НЛО-навта. Или по ня-
какъв начин ще се телепортират 
възможностите на душата и разу-
ма по някакъв електронен, ки-
бернетичен, плазмен, телепорта- 

тивен способ.
Не случайно досега всички 

въпроси и достижения в областта 
на извънземното мислене се па-
зят като изключителна държавна 
тайна. Малко учени са посветени 
в нея и затова много малко се 
знае по тези въпроси и постигна-
тото в тази област…

Мисля, че човечеството все 
още няма сили да разгадае тайни-
те на душевното или пък друг вид 
състояние на телепортиране в 
космическото пространство, кое-
то вероятно ще е пътят за успе-
шен полет във Вселената и 
достигане на „безумно далечни” 
точки в нея…

И все пак с постигнатото през 
настоящия век е възможно да се 
достигнат планетите от Слънче-
вата система, да се изучат някои 
от тях в рамките на един човешки 
живот. Това ще стане като се 
създадат междинни площадки на 
Луната и по-близките планети 
Марс и Венера за продължаване 
напред – към по-далечни 
извънземни разстояния.

Оттук нататък стои задачата 
да се напусне за кратко време и 
Слънчевата система – задача 
сложна, почти недостижима за 
човека, но пък и възможна с 
автоматизирани (роботизирани) 
технически средства, които ще са 
мост, по който човекът след вре-
ме ще мине. 

Днес положението е обезкура-
жаващо и бих казал – безнадежд-
но. И въпреки това по 
направлението се работи усилено 
в големите държави като Русия, 
САЩ, Китай, Индия и други. 

Усвояването на космоса е сред 
стратегическите цели на наука-

НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ ЛЕТЯЩИ ОБЕКТИ (НЛО)
От стр. 4 та… През 2016 г. руският ви-

цепремиер Дмитрий Рогозин в 
статия в „Российская газета” 
съобщава, че Русия планира да 
създаде обитаема база на Луната 
до 2030 г.

В същото време вестниците 
съобщават, че САЩ се готвят да 
кацнат на Марс също до 2030 г.

И макар засега положението 
да е обезкуражаващо, то учените 
усилено работят по въпросите за 
скорошното решаване на задачата 
за създаване на реален живот на 
Луната, Марс и Венера т.е. за за-
селването им от човека. 

Най-вероятно ще се започне с 
Луната, където най-лесно ще се 
изградят подземни къщи, малки 
градове, които да имат си-
гурността, че ще се зареждат с 
кислород, азот, вода, топлое-
нергия и всички изисквания за 
нормален човешки живот.

А… може би… такива опити 
са правени от нашите пра, пра, 
прадеди? Или пък сме имали 
връзка с други цивилизации?

Свидетелства за такива 
стремления и проявления са си-
луети на Луната, видени от 
космонавтите, заснетите пирами-
ди, триъгълници, сфинксове и за-
гадъчни строежи на Марс, които 
вероятно са останки от заминали 
или загинали цивилизации, та 
дори и наши...

Въпроси, загадки, тайни, 
предположения по това недости-
жимо засега космическо вселенс-
ко величие…

Преди да цитирам още някои 
интересни факти за появяване и 
срещи с НЛО ще предложа една 
моя идея за осъществяване на 
успешен полет в космоса на по-
далечни разстояния.

Макар, че в областта на ае-
ронавтиката нямам широки 
познания, ми хрумна, че за да 
се лети на по-далечни косми-
чески разстояния, трябва да се 
знае и използува теорията за 
създаване и използуване на 
отблъскващо силово поле, кое-
то навярно ще е единственият, 
най-ефективен способ за 
откъсване на космическите ле-
тателни апарати от Земята и 
Слънчевата система т.е. да се 
осъществи сигурен космически 
полет!

Ще цитирам и най-заслужи-
лия учен, работил в тази област 
– Жан Гупил, създал най-много 
разработки в областта на 
отблъскващото силово поле с 
помощта на хипотетичен гене-
ратор. Той с яснота и научна 
правда доказва същността на 
космическото движение и по-
точно, „че всичко се свежда до 
преодоляване на гравитацията”.

А сега, ето и моето мнение. 
Успеем ли да създадем съоръ-
жението (ракета, вид генера-
тор, летяща чиния, космическа 
система или друг съвършен ле-
тящ, космически апарат), спо-
собно да преодолее всеки вид 
гравитация (лунна, планетна, 
галактическа), предназначено 
за напускане на околоземното 
пространство, с него ще се 
преодолее и гравитацията на 
Слънчевата система. Остава са-
мо да изчислим времетраенето 
на този процес, който по моите 
разбирания ще е около година, 
две при положение, че в това 
съоръжение има човек…

Уфология – наука за изуча-
ване на аномални явления

ВАРТА БЕРБЕРЯН –
ГАРАБЕДЯН

ГОЛЕМИЯТ КЛОН

Големият клон бе вперил 
поглед нагоре към небето, което 
прозираше през гъстите 
разцъфнали клонки с току що на-
боли листенца. Той с радост 
наблюдаваше младите, крехки 
вейки, които се полюшваха палаво 
при всеки слаб повей. А когато вя-
търът духаше по-силно, размахва-
ха тънките си, сякаш безпомощни 
телца, но се държаха здраво за по-
големите си братя. Мислеше си за 
времената, когато и той беше 
нежно, ново клонче върху все още 
младото дръвче. Спомни си колко 
бури, дъждове и снегове, колко 
пролети, есени и зими бе прежи-
вял. Как бе разлюляван и мятан от 
бурни ветрове, удрян от силни 
дъждове и градушки, как бе 
замръзвал от студ – гол и заскре-
жен през лютите зими. При една 
буря бе наранен – пречупи се една 
част от него, но за късмет – малка. 
Раната зарастна бързо и бе забра-
вена. Той вече се бе превърнал в 
силен, закален, здрав клон, един 
от основните на голямото дърво. 
Сега задачата му бе да носи на 
плещите си всички по-млади 
разклонения. Това бяха неговите 
поколения – деца и внуци. След 
като вече бе добил жилавост и 
стабилност, той се бе превърнал в 

тяхна опора. Наблюдаваше ги с 
гордост и щастие, изпълнен с вя-
рата, че и те с времето ще 
укрепнат, и ще се превърнат в го-
леми и устойчиви клони, върху 
които ще се развият и техните 
следващи поколения.

А пролетта бе в разга-
ра си. Навсякъде се 
разнасяше аромат от 
цъфнали дървета, млади 
треви и цветя. Птичките 
радостно чуруликаха и 
възпяваха слънцето, кое-
то се усмихваше весело, 
и щедро пилееше лъчите 
си в простора. С тях то 
галеше ласкаво дървото 
и го обгръщаше в любя-
ща, топла прегръдка. Жужащи 
пчели кръжаха наоколо и се 
надпреварваха нетърпеливо да 
кацат по крехките цветчета, за да 
пият жадно нектар. 

Тъга, примесена с радост на-
пираше в гърдите на големия 
клон. Той въздъхна дълбоко, 
вдишвайки упойващия мирис, 
който се разнасяше на вълни във 
въздуха.

Лек ветрец полъхваше и кара-
ше младите клончета по върхове-
те да се поклащат грациозно в 
своя пролетен танц, сякаш бяха 
бели облачета и поклащаха ту 
глави, ту ръце в ритъма на ня-
каква недоловима от човешкото 
ухо музика. Това беше музиката 
на природата. Големият клон про-

дължаваше да им се наслаждава. 
Какво ухание! Нещо в него 
трептеше... Не, не беше невиди-
мата музика на природата. Това 
беше неговото бащино сърце, 
тръпнещо от тревога и любов, 

загрижено за своите 
деца. Сърце, 
изпълнено с увере-
ност – загледано в 
бъдещето, възлага-
що на младите 
толкова надежди и 
очаквания. Виждай-
ки високо над себе 
си своите потомци, 
клонът разбра, че 
всички трудности и 
изпитания на вре-

мето са си стрували, че са дали 
резултат. А многобройните 
клончета продължаваха своя 
танц. Махайки му отдалеч, готови 
за полет в небесата, те весело шу-
моляха. Вятърът разнасяше като 
ехо техния шепот:

„И ние ще продължим напред 
и нагоре по своя път, също като 
теб. Ще бъдем твои достойни по-
томци!”

ТЪЖНИТЕ БУКВИ

Тази вечер Боян Граматиков, 
потомък на учителски и кни-
жовнически род, беше на предела 
на силите си. Не му тежеше коли-
чеството работа в редакцията, а 

борбата с полуграмотността, не 
само на немалко автори, а за съ-
жаление и на някои колеги ре-
дактори. Заспа много бързо и 
засънува сън.

Пред него с цялото си достоле-
пие се простираше Дворът на Ки-
рилицата в Плиска. Всички букви 
от нашата азбука се издигаха тук в 
своето величие, благодарение на 
един сърцат бизнесмен от Арме-
ния, установил се у нас. Те бяха 
изработени в неговата родина от 
туф по подобие на буквите от 
арменската азбука – от изкусни 
майстори на хачкари (каменни 
кръстове). Бяха превърнали вулка-
ничния камък в дантела – нежен 
филигран от фигури и символи, 
хармонизиращи с всяка отделна 
буква. 

Изведнъж пред погледа му се 
случи нещо странно. Буквите се 
раздвижиха и се групираха. Върху 
ефирен подиум, с въздушни движе-
ния, с лекота се изкачиха някои от 
тях – А, Е, О, К, Т, М... – всички 
букви, съответстващи на латински-
те. Засвири им невидим оркестър, а 
те затанцуваха. След като танцът 
свърши, се чуха аплодисменти от 
необичайна публика, състояща се 
от дребни, уродливи маймунопо-
добни същества, наподобяващи 
писмени знаци. Останалите букви 
се суетяха и се прегрупираха 
развълнувано, сякаш бяха заети с 
някаква друга задача, и не проявиха 
интерес към танца. Оформиха още 

три групи. В най-малката от тях 
Граматиков зърна буквите Н, Р, В, 
и С. Това бяха буквите, които по 
външен вид съществуват и в ла-
тинската азбука, но като звуци се 
произнасят различно.

Втората група беше най-голя-
мата. Тук бяха Б, Г, Д, Ж, З, И, Й, 
Л, П, Р, У, Ф, Х, Ц – всички букви, 
които имат аналог до голяма сте-
пен в латинската азбука, но 
изглеждат напълно различно. 

А третата... Третата група беше 
тъжна и омърлушена. Тя сякаш 
бе изолирана от останалите в дъ-
ното на двора. Професионалното 
око на Боян веднага забеляза, че 
това са последните седем букви 
от азбуката. Една от тях плачеше, 
свивайки без друго извитото си 
тяло. Това беше Ъ . Около нея се 
бяха събрали останалите, като 
взаимно се оплакваха и утешава-
ха. Това бяха всички букви, които 
нямат аналог в латинската азбука 
и трябва или да се комбинират с 
други, или да бъдат заменени.

- Как може да ме заменят с А в 
такива красиви думи – лъв, гъ-
лъб, път, кръв , а думите да се 
изкривяват и да звучат фалшиво, 
като се изписват – лав, галаб, пат, 
крав. Дори понякога и с У ме за-
местват. Това е мъка, това е траге-
дия – проплакваше.

- А, за да напишат дума с мен, 
ме комбинират с две букви. Други 
пък, за да пестят знаци, ме заме-
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Тя стана една, ама ще видим 

кой, кого? Аз дума съм дал на па-
шата, на някой орех няма да висна. 
Може да изям някой куршум от 
тях, но на орех да вися. Никога! Те 
ще виснат, но по военния закон!

След двайсетина дни онбашията 
и Радул отново влязоха в Ратлина, 
но с трийсетина въоръжени до зъ-
би татари. Кехаята бе0,000 mmше 
докарал три каруци от Герлово, бай 
Петър, който познаваше всички и 
още двама дърти, но яки и държе-
ливи мъже. Спряха пред къщата на 
мухтара, дебелия Мехмед, а там яй-
це да хвърлиш върху чалма ще 
падне. Онбашията махна с ръка. 
Ордата се раздели на две и огради 
тълпата. Слязоха от конете и опря-
ха гърбове в дуварите. Мухтарина 
излезе на портата жълт, зелен:

- Готов съм онбаши. Давай кару-
ците до портата. Викна на измекя-
рите и те помъкнаха големите 
платнени чували. Товареха каруца-
та на бай Петър и онбашията брое-
ше торбите на глас:

- Ерми. Туй ли е всичкото 
Мехмед?

- Туй то!
- Ама, ти джумбуш ли си пра-

виш, таз торба има, няма пет, шест 
оки пастърма.

- Сухо е, леко тегли – стресна се 
мухтаринът (кметът).

- Таз торба що бучи отвътре?
- Пастърма, онбаши, кораво...
- Туй е кокал бе, керата, ребра 

оглозгани. Кучетата няма да ги 
ядат. Аз рекох ли ти само мръвка, 
каба...?

- Каквото каза, туй клах...
- Де са главите на кланото, дай 

ги тука!
- Хвърлих ги онбаши, миришат, 

че се не траят.
Дебелият, мазен турчин 

подвикна с половин уста на измекя-
рите. Те домъкнаха няколко кърва-
ви чувала и ги изсипаха в краката 
на онбашията. Татаринът разрита 
овнешките глави с ботуша си и 
дълго се взира във всяка от тях.

- Ти лъжеш бе, пезевенг. Тез гла-
ви си ги довлякъл от Могилец, тез 
шарените и двете черните. От там 
ги помня.

- Аман бе, онбаши, всичките са 
си наши...

- Ваши ли, я гледай тука, тез ги е 
рязал майстор в Могилец, а пък ва-
шите ги е кълцал аджемия, като те-
бе такъв, дето калъчът му е ръгнат 
в дирника. Ти от кого крадеш бе, 
керата?

- Не съм крал, не съм крив, 
Аллах види...

- Твойта мама чапкънска, в 
Аллах се кълнеш и пак лъжеш, хана 
ни крадеш, войската гладна оста-
вяш, насита нямаш алтъни да 
броиш. На тоз твоя кяр, ей ти моя 
бакшиш. Билял, ей таз хитрата 
маскара, на портата си да висне! На 
часа!

„Хитрата сврака с двата крака” 
каза си Радул и се прекръсти.

Трима татари сграбчиха разтре-
перения мухтар и метнаха примка 
на шията му. Тълпата настръхана, 
ревна, плисна се като вълна и заля 
онбашията и кехаята. Те опряха 
гръб в гръб и извадиха пищовите. 
Татаринът извика:

- Юруш на душманите, удри с 
тъпия край!

Татарите възседнаха конете, ка-
то един. Нагазиха тълпата и голите 
саби заиграха по гърбовете. Наро-
дът се разпиля с викове и крясъци 
из съседните сокаци. На мегдана 
останаха да лежат и пъшкат ня-

колко каръка с пукнати глави или 
стъпкани от конете в калабалъка. 
Гласът на онбашият гръмна отново:

- Билял, обесете мухтара. 
Всички да го гледат и помнят. Вой-
на е. За кражбата - прошка няма!

Читакът увисна на широко 
отворената си порта, ритна два пъ-
ти, изплези език и намокри шаре-
ните си гайтанлии потури. Б0,000 
mmилял наниза пет агнешки глави 
на връв и ги окачи на дебелата му 
бяла шия като гердан. Вонящият 
орден на позора омириса цялото 
село. На другия ден още преди 
изгрев слънце кехаята 
блъскаше по вратата 
на конака. Чингиз го 
посрещна кисел, не бе-
ше пил още кафе:

- Какво си се 
разтропал на пожар 
посред нощите, кехая. 
Що не почака барем да 
съмне?

- Онбаши, обесе-
ният Мехмед го няма 
на портата, само въже-
то виси отрязано. 
Турците на коне 
кръстосват селата, пък 
тук видях съгледвачи току до кона-
ка.

- Не думай, кехая. Да не земат да 
на преварят тези керати. Ти как си с 
твоята чета?

- Ами, мъча я тази работа, ама 
зорна върви. Храна по лесно се съ-
бира, от хора за чета.

- Тези голи читаци, тез измекя-
ри, най са жадни за мъст. Насъскат 
ли ги ходжите, аман ни е работата.

Корназ беше татаринът за два 
дни събра малка орда от трийсети-
на души. За седмица ги научи на 
стрелба и сечене от кон. Татарчета-
та сякаш се раждаха на седлото със 
шашка в ръка. Водеше го навсякъде 
със себе си, а в селата остави по де-
сетина въоръжени младоци и два 
пъти по толкоз старци да вардят, 
докато той дойде с конницата.

Радул нямаше този късмет. 
Българите не бяха като татарите; 
опъваха се, спореха, запъваха се 
като магарета на мост. Целият на-
род се събра, ама когато взеха да 
редят четата, сто души триста акъ-
ла извадиха: работа имали, дребни 
дечица. Тя, войната, тука няма да 
доди. Татар паша е близо и на ба-
шибозука, бая дупе му трябва, та да 
бастиса Герлово. Ние ще караме 
храната за аскера, зако ни са 
пушки? Пък и селата ни са далеч 
едно от друго, как да ги вардим. 
Крила ли ще ни туриш, Радуле? То 
да не става, на оня ден в Шумна 
чух, че руснакът опрял до Герлово. 
Ако някой ни уварди от читака, той 
ще е! И като почна една: казакът 
тъй, руснакът инак, едни големи 
топове, богатири, солдати хиляди, 
че и милион. Приказките край ня-
маха и ядосан Радул измъкна пи-
щова и стреля. Всички, млъкнаха 
изненадани и втрещени.

- Руснакът минал ли е, заминал 
ли е отатък балкана, ний на таз 
кълка няма да легнем, щото чита-
кът е тука, върху ни! Отваряйте си 
очите на четири и ходете вечер по 
трима из селото. Всеки да е нара-
мил пушка.

С триста зора събра двеста 
здрави мъже. От тях стотина взеха 
пушки. Но подир войводата 
тръгнаха само трийсет юнака. Хем 
бяха малко, хем не искаха да се ме-
шат с татарите, не че татарите мно-
го ги искаха. Четите

теглеха на различни страни, но 
войводата си беше наумил друго. 

Ако читаците ударят по селата, да 
събере българите на стан под Кара-
таш, при бай Иван козарина. Як, 
набит и сърцат българин. Живееше 
сам в къшлите си под върха на една 
хасъл хайдушка поляна. С трийсе-
тината четници и стотина зорлем 
докарани пишман хайдути изрови-
ха в ската нещо като къщи, 
землянки. Покриха мертеците с 
плет. Измазаха с кал и отгоре наре-
диха каменни плочи. Камъка ваде-
ха от канарите на Караташ. Хубави 
плочи, сякаш Господ ги беше наря-
зал за покриви. Колибите станаха 

корави, като кале и 
амен, амен побира-
ха две села.

Опасаха цялата 
пусия с окопи. 
Отгоре в ската, над 
покривите трапо-
вете бяха на двоен 
дикиш: хем да се 
оттича водата, хем 
да турят двайсет 
пушки на високото. 
Отдолу пък варди-
ха още петдесет 
масура, огън. До 
средата на октомв-

ри мъжете се утрепаха от работа, 
но калето беше готово. Много му 
помогна дядо Димитър, пусто си 
беше чалъмлия. Криво, ляво Радул 
се оправи с мъжете, но със женуря-
та не можа да излезе на глава.

- Ти ли ще ни храниш челядта, 
кехая. Аз овце не мога да паса. Моя 
Митьо ги затворил в саята и ми ви-
ка: „Храни ги ти, сено бол.” 

- Готовото да зеноса сега на таз 
трева. Ама зимата цървулите му ли 
ще ядът тез овце?

- Аз ли да мъкна чували на во-
деницата – пустосваше друга – 
Всичкото брашно свърши, едвам, 
едвам огрибвам раклата.

Някои го спираха насред село и 
го кълняха право в очите: „Радуле, 
кехая ли си, войвода ли си, какъв 
си не те знам, ама да ни пуснеш мъ-
жете, да ни ги върнеш, инак бял ден 
да не видиш .”

Женската глупост вбеси Радул. 
Прииска му се да размаха камшика, 
но в ушите му гръмна гласът на Та-
тар паша: „И най-първо жените и 
децата да вардиш, Радул войвода.” 

И неговата душа, човешката, 
християнската, българската 
изписка като дете в ушите му: „Де-
цата и жените пази.”

Не мигна цяла нощ, бореше се с 
два акъла, но изкара една истина: 
„И калето, и жените са нищо без 
мъжете!”

На сутринта пусна мъжете по 
селата и дълго гледа дирите им по 
първия дълбок сняг. Бай Иван ко-
зарят докара десетина старци да 
вардят калето. Цял ден в конака 
онбашията Чингиз и Радул войвода 
умуваха как да вардят Герлово от 
турците с четирисет татарски 
конника и трийсетина пешака, 
българи. Умуваха още дълго до 
среднощ, но не измислиха на двете, 
половината. Заспаха по първи 
петли когато всички турци в 
Ратлина се бяха събрали в медресе-
то и двора на джамията. В остана-
лите турски села ставаше същото:

- Този, нашият султан Абдул 
Азис, царството ни обърка. Какви 
времена докара, един гяур да не мо-
жеш да впрегнеш.

- Те, всичките султани, сегашни-
те май са таквиз, няма ги онези ста-
рите с големия калъч, няма вече 
рахат за турчина. Тез татари що ни 
ги довлякаха тука? Качиха ни са на 
главите. Сичкото тяхно. Раята била 

на хана, не дава да я бутнеш за 
ангария. Една ряпа няма да ти 
извади без надник. Дядо ми дума-
ше, че в неговото време, турчин да 
не е чорбаджия нямало. Когато ба-
ба готвела постно, той зарязвал 
софрата и отивал при съседа Колю 
гяурина, пиле да му колят. Вино и 
ракия да черпят. Всичките турски 
ниви на ангария ги жънели. Камък 
им влачили, цепели го на плочи за 
къшлите без грош. А тука я пипни 
раята, туку виж си увиснал на оре-
хите. Няма живот за турчина, ця-
лото му ехале тъпчат, тяхната 
мама!!! Сатър за тях!

- Мъст. Да отмъстим! Да 
отмъстим!

Стотина гласа ревнаха грозно:
- Да бастисаме. Да бастисаме. 

Всичките им села под ножа. Юруш, 
българи и татари, наред!

- Тез татари, тез казълбаши са 
куча вяра, хем са наша, хем не са – 
извиси се прегракналия глас на хо-
джата над всички. Да ударим Пада-
рино. Падарина първо да ударим. 
Онбашията дето обеси Мехмед е от 
там.

Тълпата ревна подире му: „Па-
дарино, Падарино, Падарино.” Уж 
всички искаха да отмъстят за обе-
сения, пък всеки бабаит, тайно в 
душата си мислеше, колко злато, 
колко стока ще обере.

„Пък и татарките са едни тънки 
на снага с корави кълки, не са 
тлъсти като нашите кадъни” – 
мислеше си Алито, най-големия 
голтак в селото и лигите му потеко-
ха. Само дето той сам себе си нари-
чаше „карък”. Той беше кираджия 
на хана. А от него не можеш да 
искаш плата, колкото ти даде 
толкоз. Фукарията нямаше и педя 
собствена земя ни добитък. На 
байрама Татар паша му беше хари-
зал едно шиле, а то преяде, гътна се 
и умря.

- Мамка им на тез татари, да ги 
изколим до крак, да ги оберем до 
шушка докато е война. После и зе-
мята наша, и раята наша. Пашалък.

- Я трайте бе керати – провикна 
се Асан пехливан, корав мъж, та-
ман в силата си, пък серт и катил. 
Всички млъкнаха – Гледате се бая 
народ, ама колко пушка ще изва-
дим. Колко печени бабаити сме ту-
ка. Ако сте двеста, добре, ще ви 
водя, инак хич не тръгвам на юруш.

- Аман Асан ага, ти ще ни во-
диш, кой друг?

- Утре, сабахлен, сичките да сте 
тука. Всеки пушка да носи и поне 
десет фишека. Ятаганът – башка.

- Ага, аз ятаган нямам, само с 
ножа си ша дода.

- Ножа си е нож, всеки го има в 
силяхлъка. Ятаган нямаш ли, 
пушка нямаш ли, хич не ми идвай.

- Те и каруци ще трябват Асан 
ага?

- Който има каруца и старо да я 
кара, да идва.

- Моят старец умря пролетес.
- Големия син вземай.
- Дребни са моите дечиня, ага, 

пък и старо си нямам. Не мой ли да 
взема кадъната да я кара? – обади 
се Али каръкът.

- Ти чалдисан ли си, бре? Там, на 
що булки ще се редим, що момички 
ще зеносаме, само дебелото ти Ай-
ше ни е кусур.

Джамията се разтресе от злъчен 
мъжки кикот. Бича на ходжата 
опали гърба на Алито, той изписка 
като жена и всички млъкнаха.

- Вий, мъже ли сте, бре, какво се 
кикотите като уруспии същи. 
Аллах, джихат ни отваря, а вий на 
война ли ще ходите или на хамам.

Тълпата отново ревна. Чалмите 
повториха и потретиха призива за 
клането. Той излетя през минарето 
и се заби в милозливите уши на 
Аллах. От вратата се провикна 
Асан пехливан:

- Сега всички по къщите. Утре 
рано пак да сте тука, стъкмени, го-
тови за юруш.

- Така иска Аллах – извика хо-
джата. Той ще е с нас. Аллах е ве-
лик!

Разотидоха си по двама, по три-
ма и се уговаряха как да грабят, как 
да убиват. Тези освирепели, неве-
жи, алчни хора вярваха, че каквото 
рече ходжата значи туй пише в ко-
рана, туй го е казал Мохамед и туй 
го иска Аллах.

Али каръкът си тръгна последен. 
Къщата му го чакаше, клекнала като 
престарял пес. Едвам залости вра-
тата. В одаята с оджака на големия 
креват спяха трите му деца. Айшето 
бъркаше нещо в бъкърчето на пи-
ростията. Усети мъжа си, но не се 
обърна. Задникът й се беше разлял 
от трикракото столче до земята. 
Али седна на хасъра и придърпа 
софрата към себе си:

- Слагай, Айше, че съм умрял от 
глад.

С мъка кадъната се изправи. Го-
лемите и виснали гърди като виме 
на преяла крава я караха да върви 
приведена. Сипа му в един сахан 
чорба от бакърчето. Той си отряза 
голяма порязаница.

- Пак киселец ли мари? Сирене 
няма ли барем?

- Ко ша ти сложа в торбата утре 
за Ески Джумая?

- Утре на татарите кръв ще 
пуснем, заради Мехмед ага.

- Татари ще колите, за този 
мискинин, дето не се наяде и той. 
Отвсякъде краде, кога ще ти плати 
кираджилъка до Варна? Никога. 
Пък ти все му вярваш. Утре пак за-
ради него хора ще трепете. Виж го 
ти него, бурсука му с бурсук, взел 
от хана, от султана да краде. Ама си 
намери майстора. Хак му е! Да си 
искаш парите от жена му, чу ли? 
Децата няма какво да ядат. Ходя 
при чинка да прося я чувал 
брашно, я буца сирене. Пък ти, 
мискинин с мискинина, само в 
кръчмата висиш.

- Мълчи ма, разбира ти главата 
на тебе, сега ставам и отивам в 
Герлово у Стефан. Нова чардаклия 
къща направил. Да ми колят пиле, 
да дават ракия и вино, и овче сире-
не. Там ще спа да знаеш, че съм 
господар. Както едно време е било, 
тъй ще бъде и сега !

- Пиле ли ша ти колят. Главата 
ша ти отрежат. Голтак, чорбаджи-
лък сънува. Преди петнайсе годи-
ни таз къща взе от Стефан и го 
изгонихте в Герлово. Забравил ли 
си, ахмако? Хубава къща беше то-
гава, на и тоз креват, дето децата 
ти спят, е негов и софрата дето 
ядеш, пак негова и пирустията 
негова. Ти нещо твое да имаш? На 
черчеветата изгниха. Вратата не 
мога да затворя. Таванът е по-
прегърбен от баба ти Томаи. Ти 
срам нямаш ли ?

- Айше, Айше, ко знаеш ти. Орда 
веке няма. Сега сме ний. Идва оно-
ва хубавото време. Ще бастисаме 
сичките села наоколо. Сичко ще 
вземем. Пък то си е и нашо – и до-
битък, и злато, и земя. Туй вика хо-
джата. Аллах го иска, значи! Ти ма 
знаиш Айше, че от млади години 
съм бабаит. Не съм чобанин, ни 
чифчия. Аз ятагана знам да въртя. 
Се му чаках времето. На дойде.

Следва



Варна, бр. 3 (56), юли 2018 г. 11ЛИТЕРАТУРЕН СВЯТ, ПЪТЕПИС

нят с четворка – добави.
- И мен ме третират като теб – 

или с две букви, или с цифрата 6 
– се включи и Ш.

-Аз какво да кажа, като вместо 
мен пишат теб и прибавят Т, аз 
напълно липсвам– се възмущава-
ше Щ

- А мен, малкото ерче, дори и с 
български букви, ме бъркат с Й, 
да не говорим как на латиница ме 
пишат по различни начини – 
изхълца Ь

- О, и ние – Ю и Я сме в също-
то положение – комбинират ни с 
А и У, като добавят каквото им 
скимне.

През това време, докато лати-
носъответните обираха безпре-
пятствено овациите, аналозите се 
чудеха от кой отбор са, и мислеха 
да се комбинират с по-малката гру-
па на различнопроизносимите като 
сродна, изведнъж настъпи тишина. 
В дъното на двора, от един отвор в 
малка скалиста пещера, се показа 
странен мъж. Беше висок и строен, 
добре сложен, с красиво лице. 
Имаше гъсти, побелели коси и бра-
да, които сякаш не съответстваха 
на младото му лице. Облеклото му 
личеше, че е било красиво, но висе-
ше на парцали, раздърпано и пре-
върнато в дрипи. Целият бе покрит 
с някакъв особен, необичаен прах. 
След него, като свита, вървяха още 
от онези грозни, маймуноподобни 
същества, които постоянно дърпа-
ха и късаха дрехите му.

-Дааа – каза литераторът – 
познах те, ти си нашият красив, 
роден, изконен и многострадален 
Български Език, стар и едновре-
менно вечно млад. А тези уродче-
та са членовете на онази 
писменост, ширеща се във 
виртуалното пространство, нари-
чана маймуница. Това са онези 
знаци и комбинациите им, които 
те превръщат в гротеска. Те не те 
оставят на спокойствие с жела-
нието си да ти пречат и да надде-
леят. Тежко ни и горко ! По цял 
ден се мъча да се преборвам не 
само с невежеството на хората, но 
и с нежеланието им да попълнят 
празнотите в знанията си. И с 
омаловажаването на нашите ези-
кови ценности.

В този миг от всички страни 
задуха вятър, образува се 
вихрушка, която грабна всички 
дребосъци и ги издуха високо на-
горе в небето. Те крещяха, квича-
ха, размахваха ръце и крака с 
надежда за помощ. Българският 
Език, в пълно достолепие, с голя-
мо облекчение ги наблюдаваше 
как се отдалечават. А вихрушката 
набираше мощ и ги изсмукваше 
все по-нависоко към космическо-
то пространство. Свистенето ѝ се 
чуваше силно и ясно. Това беше 
вятърът на новата надежда...

Изведнъж Граматиков се събу-
ди от студ и чу отвън есенния вя-
тър, който се бе засилил през 
нощта. Стана и затвори прозоре-
ца. Тревожният му сън бе за-
вършил щастливо. Дано и 
сърцата на повече българи се 
пробудят към нови пространства 
в родния език и култура !

С тези мисли той заспа блаже-
но отново, за да събере сили за 
утрешния пореден ден на борба 
за нови територии на българско-
то съзнание.

Продължаваме по 
главната улица покрай 
забележителни сгради ка-
то най–впечатляваща от 
всички е тази на 
кметството. Приятно 
изненадва колонката за зареждане 
на електромобили пред нея. В 
края на улицата като 
охранена матрона се е 
разляла дебелата сгра-
да на замъка. Цилинд-
ричните ъглови кули 
допълнително 
утежняват общия вид 
на високата два етажа 
сграда. Но това не я 
прави грозна, а вдъхва 
респект. 

На гравюра е пока-
зано времето когато 
река Сава е миела 
скалните основи на твърдината. 
Във времето коритото й се е 
изместило постепенно, за да оста-
ви плодородна почва, върху която 
днес е изграден прекрасен парк.

Строителната история на за-
мъка показва, че издигането му е 
извършвано не ритмично, а дори 
стихийно в зависимост от времето 
и историческите събития. Все пак 
се открояват три етапа при 
изграждането му. 

Преди 1241 г., когато Брежице 
под името Градище се споменава в 
най-ранните писмени документи, 
е съществувало дървено укрепле-
ние. Хипотезата е с голяма степен 
на вероятност като се има 
предвид, че залцбургската 
епархия заема триъгълника 
между реките Сава и Сотла още от 
11 век. В този период отбрани-
телна твърдина е повече от нало-
жителна за административни и 
военни цели. В края на 12 век Бре-
жице е не само административен, 
но и икономически център на ра-
йон Позавие, която е собственост 
на Залцбургската епископия. 
Отбранителното съоръжение, 
както и прилежащото селище, 
имат още една стратегическа осо-
беност – намират се на границата 
между областите Щирия и 
Карниола. Селището получава са-
мостоятелни градски права през 
1353 г. с належащ документ, който 
се е запазил до днес. 

През 15 век унгарския крал 
Матиас Корвин за кратко става 
владетел на областта, след бойни 
действия с Фердинанд III. Тези 
права се губят в 1491 г. след мирен 
договор, според който градът и 
първообразът на настоящия за-
мък се прехвърлят на хабсбургите. 
Мирният живот трае не дълго ка-
то е белязан с големи неправди. 
Местното население е подложено 
на тежка експлоатация и гнет. Все 
нови и нови непосилни данъци 
водят до протести и бунтове. През 
1515 г. се стига до голям селски 
бунт оказал се съдбовен и за за-
мъка. Срещу бунта от Хърватия 
пристига на помощ тежко въоръ-
жен отряд. По своя път към Бре-
жице пленяват 500 мирни жени и 
деца от семействата на бунтовни-
ците и ги продават като роби. 
Изпепеляват селата и града около 
замъка и се затварят в него. 
Обградени са от 900 бунтовника, 
готови на всичко. Подпалват го и 
избиват отряда начело с военно-
началника им. Неговото име исто-
рията е запазила, но тук не се 
споменава, защото какъв е този 
командир, който воюва с деца и 

жени и делата му са по жалки от 
недостойни.

През 1528 г. започват усилени 
ремонтни работи, но 
немарливост води до 
голям пожар унищо-
жавайки усилията на 
много хора. В нача-
лото на следващата 
година Фердинанд I 
одобрява проект и 
утвърждава фи-
нансиране за 
изграждане на нов 
замък, като руините 
на стария се разру-
шават. Това е част от 

голяма строителна програма, це-
ляща да укрепи граничните 
отбранителни съоръжения срещу 
зачестилите османски нападения. 
И е началото на първия етап за за-
мъка, който виждаме днес. Чети-
рите отбранителни кули, свързани 
с двойна отбранителна стена са 
издигнати през 1550–1551 г. Сте-
ните им достигат дебелина 4 
метра. Техни главни майстори са 
Хулио Диспатио от Мерано и Ро-
верети от Южен Тирол. Три годи-
ни по-късно в строежа се 
включват известните възрожденс-
ки архитекти братята Андреа и 
Доменико дел Алио. 

Вторият етап е в периода 1567–
1579 г. и включва изграждането на 
източната и западната части.

Третият – 1586–1590 г. се ха-
рактеризира с издигането на се-
верното крило и аркадните 
коридори с елегантни форми и с 
тосканска колонада. Това се казва 
във вградена мраморна плоча с 
изсечен герб и надпис. Казва се 
още, че граф Франк Галфон Га-
ленщайн завършва строителство-
то през 1590 г.

Застанали сме на площадката, 
където в миналото е лягал 
подвижния мост. За него на-
помнят двата отвора за веригите 
му отстрани на каменния проход. 
Над него е гербът на споменатия 
граф, представляващ еднорог и 
графска корона с два крилати гри-
фона отстрани. Поставен е в 1601 
г. и ознаменува края на строи-
телно- укрепителните дейности 
върху сградата. А тя е един отли-
чен, архитектурен пример за ре-
несансов, силно укрепен замък от 
равнината. Има два етажа плюс 
защитен приземен партер, врязан 
в скалата. Наклонената каменна 
стена, която е основа за верти-
калната стена, завършва с каменен 
корниз. Устоял на не едно или две 
нападения, връх в неговото изпи-

тание е 1573 г., когато 
селските бунтовници го 
атакуват. Не само 
издържа на нападението, 
но с трите си оръдия на 
всяка ъглова бойница 

държи далеко от стените напада-
телите.

Пред нас е северната стена, 
която е с централна порта – ши-
роко отворена и нейното име е 
„Ренесанс”. 

Влизаме с уважение към дома-
кините в широкия двор. В южната 
му част е издигната сцена за 
концертни и фестивални изяви. В 
края на визитата си ще се 
възползваме от нея за импровизи-
ран рецитал главно на стиховете 
на поета от Варна – Станислав Пе-
нев, предимно на морска и 
интимна тематика, както и на та-
кива, написани в Италия, през 
която току-що бяхме минали. 
Сцената се намира почти до 
дворцовия кладенец. 

Очаква ни широк и дълъг 
открит аркаден коридор. Фините 
цилиндрични тоскански колони с 
цветни кошници от живи цветя 
между колоните правят обста-
новката доста флорална. 

Изложбените зали са 24 на 
брой. Започваме с така наречената 
експозиция „Наследство в жи-
лищната култура”|. В две съседни 
не високи зали са поставени 
експонати за градския живот от 
началото на миналото столетие. В 

ъгъла срещу вратата са два стола 
около маса, върху която са подре-
дени карти за игра. За вдигане на 
тонуса е лимонадена бутилка с 
порцеланова капачка и телен 
оптегач, която е пълна две трети с 
безцветна течност. Малката чашка 
до нея подсказва, че това не е вода. 
Радиоапарат върху стенна 
поставка дава връзка на хората от 
онова време със света. На малка 
поличка под него е сложен стар 
будилник, защото времето е ва-
жен фактор в човешкия живот и 
то трябва да се следи. Останалите 
кътове също са интересни и впе-
чатляващи. Не подминаваме без 
внимание духовите и клавишни 
инструменти, които така блестят, 
като че ли току-що са произведе-
ни. Сватбено облекло за младоже-
нец и булка също не остават не 
забелязани…

В съседна зала са атрибутите за 
лозарство и винодобив.

Насочваме се към представи-
телното, живописно, парадно 
стълбище с балюстрада. Стопанка 
на замъка след фамилия Га-
ленщайн е графиня Мария Джу-
лиани Франкопан. Придобива го в 
средата на 17 век. След кончината 
й през 1694 г. наследниците го 
продават на граф Игнац Мария 

НЕДЯЛКО ИЛИЕВ

С АРОМАТ НА ЛИПИ
(из пътепис за замъците в Словения)

ТЪЖНИТЕ БУКВИ
От стр. 9

Следва

* „Отрязал си му главата“ - 
каза палачът, като се загледа в 
сина на току-що гилотинира-
ния.

* „Горя в работата“ - хвалеше 
се пожарникарят, който, угасил 
огъня, бе предизвикал наводне-
ние. 

* „За всичко са виновни ви-
кингите“ - възмущаваха се сто-
ловете, съкратени след появата 
на шведската маса.

* „Опекох си работата“ - каза 
концесионерът и забучи стоти-
ци чадъри на плажа. 

* „От ума си тегля“ - каза 
кантарът, когато го уволниха, 
защото нямал фискална памет.

* „Провеждаме операция 
чисти ръце“ - хвалеха се поли-
тиците, докато си облизваха 
пръстите.

* „Съдът оправда доверието“ 
– похвали се прокурорът, като 
разбра, че престъпникът е 
оправдан.

* „Залудо работи, залудо не 
стой“ - каза шефът на пси-
хиатрията и тръгна на визита-
ция по стаите.

* „Най-после ще запретна 
ръкави“ - каза лудият, докато му 
навличаха усмирителната риза.

„Вървях по горещи следи“ – 
радваше се следователят малко 
преди да му изстине мястото.

* „И без петел ще съмне“ - 
каза си лисицата, промъквайки 
се в тъмното към курника. 

* „Отново не можахме да взе-
мем палмата на първенството“ - 
караше се треньорът на играчи-
те, които дояждаха бананите.

* „Той е роден в риза“ - казва-
ха за един, който дори не може-
ше да си върже гащите. 

* „Загладих косъма“ - каза 
снобът и си обръсна главата. 

* „Пепел ти на езика“ - каза 
пепелникът на един пиян, забил 
нос в него.

* „Това е пръстът на съдбата“ 
- каза килърът и дръпна спусъ-
ка.

* „Животът има и щастлив 
край“ - помислиха си някои от 
родствениците, когато бе отво-
рено завещанието.

* „И аз съм прозорец към 
света“ - похвали се ключалката 
на прозореца.

* „Победихме контрабанда-
та“ - казаха митничарите, като 
пресметнаха, че изкарват повече 
от нея.

* „Отивам да кова своето 
щастие“ - каза шлосерът и си 
вдигна чуковете.

* „Винаги имам едно наум“ - 
мислеше си сервитьорът, докато 
надписваше сметките.

* „Вече няма да съм беден ка-
то църковна мишка“ – каза 
канцеларският плъх, уредил се 
на работа в хамбара.

УЕЛЪРИЗМИ - ПОД 
ЗНАКА НА ДИКЕНС

От стр. 12

Атемс (1652–1732). Негова е 
заслугата ренесансовата крепост 
да се превърне в удобна, благо-
родническа, барокова резиденция. 
Необходими са му били 30 годи-
ни, а родът му е собственик на 
имота 251 години.
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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.

Каталожен № 115

СЪВРЕМЕННА САТИРА - ЕДНА СТРАНИЦА ОТ ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ

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

АФОРИЗМИ

Александър Чотрич, Сърбия
подбор и превод:

Валентин Димитров

*
Преди книгите са забранява-

ни. Но някога са ги чели.
*

Няма цензура. Това е всичко, 
което имам да кажа по тази те-
ма.

*
Писателите на Запад имат 

свои лични агенти. И писатели-
те на Изток си имали агенти, но 
не знаели за това.

*
Сърбин не вдига ръка на 

сърбина. Удря го под кръста.
*

Сърбите са много рели-
гиозни. Ако не вярваха в Бог, не 
биха го псували толкова.

*
Напразно ходих на митинг – 

като се върнах по телевизията 
казаха, че митинг не е имало.

*
По-добре да се правя, че ни-

що не виждам, отколкото да 
гледам смъртта в очите.

*
Цялата ни заплата отива за 

храна. Наистина сме ненаситни.
*

Обявихме решителна борба 
против организираната 
престъпност. Или те, или ние, 
или те и ние.

*
Те сa перверзни воайори. 

Дойдоха да наблюдават нашите 
избори.

*
И мъртвите тук нямат мира. 

Непрекъснато ги изкарват на 
някакви избори.

*
Никой нормален не би гласу-

вал за тази партия. Затова има 
убедителна най-висока 
поддръжка.

*
Не питайте какво държавата 

може да направи за вас. Не мо-
же нищо.

*
Ако искаш да ядеш, не си 

отваряй устата. 
*

Целта е да се оправдаят 
средствата, които междувре-
менно са изчезнали.

*
Няма вече корупция на 

митниците. Корупцията мина 
всички граници.

*
Нашата фирма отдавна не ра-

боти на загуба. Вече загуби 
всичко.

*
Всичко се постига със свои 

ръце. С лактите.
*

Като видим кой е първи, ясно 
е защо сме последни.

*
Министърът няма конфликт 

на интереси. Него ресорът не го 
интересува.

*
Правителството ознаменува 

първите сто дни, защото кой 
знае дали ще има друг повод. 

*
За непосредствения контакт с 

избирателите отговорят те-
лохранителите.

*
Правителството не е забра-

вило своите обещания. Дава ни 
ги отново.

*
Ние сме преходно общество. 

От пусто в празно.
*

Сменям си капата. Така си 
спасявам главата. 

*
Мислене на сръбския 

евроскептик: Европа иска да бъ-
дем като тях и затова не ни иска.

*
Европа без граници е ограде-

на от бодлива тел.
*

Как да вярвам в душата, кога-
то и тя напуска човека?

*
Първобитните хора са писа-

ли по животински кожи. Днес 
цивилизованите хора пишат по 
своите кожи.

*
Не знаем къде отива Сърбия. 

Защото стои.
*

На Балканите не е договоре-
но и това, което е подписано.

*
Пазим братството и единс-

твото като очите си, които един 
другиму вадим. 

*
За сиромасите се грижи 

църквата. Поповете им четат 
опело.

*
В Рая се вярва. Пъкълът се 

усеща.
*

Искам нещо да ви призная. 
От разпита много ме болеше.

*
Не мога да бъда надежден 

свидетел на епохата. Гледам и не 
вярвам.

*
За другите най-много знаят 

тези, за които никой не знае.
*

Славим своите поражения, че 
само след тях имахме най-дълъг 
период на мир.

Александър Чотрич е роден 
през 1966 г. в Лозница. Юрист, 
политик, депутат в сръбския 
парламент, общественик, бил е 
заместник-министър на диаспо-
рата. От 1984 г. публикува свои 
афоризми в редица вестници и 
списания. Издал е над 20 книги 
(първата през 1993 г.) с афо-
ризми, хумористични и сати-
рични разкази и творби за деца. 
Получил е над 30 награди за ли-
тературното си творчество, в 
това число и в чужбина. Води 
рубрики и публикува няколко де-
сетки хиляди афоризми и сати-
рични коментари в различни 
хартиени и електронни изда-

ния. Съставител и преводач на 
няколко антологии. Негови твор-
би са публикувани на 15 езика, 
отделни книги са издадени в 
Полша, Румъния, Словения, Ма-
кедония и др. В България е изда-
дена книгата му „Честна 
депутатска!” (2014). Лауреат 
на международния конкурс за 
къс хумористичен разказ „Але-
ко” (2011 г.) Един от основате-
лите на Белградския афористи- 
чен кръг, секретар на Секцията 
на сатириците към Сдружение-
то на сръбските писатели. 
Член на Московския клуб за 
афористика (2017 г.) Живее в 
Белград.

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ

МИНИАТЮРИ

СБЪРКАНИ
Непрекъснато бъркат в 

хазната. Но това изобщо не ни 
бърка. Случва се да ни се бъркат 
в работата. Все едно, че ни 
бъркат в мозъка. Най-често оба-
че ни бъркат в джоба. Направо 
ни бъркат в душата!

НАГОРЕ-НАДОЛУ
Избираме ги! Разбира се, ни-

що не вършат… Сваляме ги! 
Едва тогава разбираме какви са 
ги вършили…

ОХРАНА НА ТРУДА
На всяко работна място – по-

жарогасител. От една страна, 
няма смисъл – никой не гори в 
работата. Но от друга страна, 
има - всеки може да ти подпали 
чергата!

РОДОСЛОВИЕ
Старият пън създаде ро-

дословното си дърво. Първо му 
обра плодовете. После се хвале-
ше с големите клечки. Малко се 
оплакваше от тези, дето имат 
трески за дялане. И изобщо не 
споменаваше онези, които и за 
чеп не стават.

ДУЕЛ
Двама обичаха една жена. Тя 

обичаше и двамата. Решиха да 
се разберат като джентълмени – 
с дуел. Дълго спориха за оръ-
жието. Пистолети? Саби? Или 
нещо по-екзотично – копия, 
боздугани? Избраха най-подхо-
дящото – прашки… Нейните 
прашки!

НОМЕРА
Всеки има номер в живота. 

Едни крадат. Други лъжат. Тре-
ти се подмазват. Някои се про-
дават. Някои подкупват. Всички 
останали и те имат номер в жи-
вота – едно ЕГН.

ЗНАЦИ
Социологическа агенция 

проведе допитване за 100-те 
най-нежелани знаци на благо-
дарност. Първите три места с 
голяма преднина заеха знаците: 
цветя, бонбони, бутилка алко-
хол. Изненадващо последното 
място са заели паричните знаци.

КУЛТУРНИ УЛЕСНЕНИЯ
Има прости хора. Те не 

различават пълния от непълния 
член. И за да им е по-лесно, 
умните ще махнат пълния член. 
Ще останат само едни непълни 
членове. От това простите няма 
да поумнеят. Те не различават 
госпожата от госпожицата. И за 
да им е по-лесно, умните ще 
махнат госпожата. Ще останат 

само едни госпожици. Културна 
работа…

ЕПИГРАМИ

ОБРАТ
Искам да се похваля –
вече не гоня Михаля.
Михал ми е по петите –
да му върна парите! 

ИЗЛОЖБА
Всеки ще се обзаложи,
че в платната, що изложи
на поредната изложба,
няма никаква заложба.

КРИЗА
Защо внезапно гения
получи неврастения?
По рядко изключение
не са му дали премия…  

ТЕМЕЛ
В основата на заверата
бе да си получим пая,
че успее ли далаверата,
ще си живеем като в Рая.

АФОРИСТИ
Някои с клавиатура
правят литература.
Други с клизми
раждат афоризми.

СТУДЕНТИ
Само единици
учат за шестици,
останалите бройки
мъчат се за тройки.

ИЗХОД
Щом беднотията 
стигне до шията, 
каква е съдбата?
Горе главата!

УЕЛЪРИЗМИ - ПОД 
ЗНАКА НА ДИКЕНС

* „Да си подпалват чергите“ – 
помисли си Прометей и даде 
огъня на хората.

* „Личностите носят своя 
кръст“ - мислеше се тълпата, 
вървейки след тях с чукове и 
гвоздеи.

* „На маймуни ни напра-
вихте“ - каза старият макак на 
работника в зоопарка, който за-
късня с бананите.
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