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Добре, че не ме питат.
Защото много сме се разпри-

казвали. И говорим на различни 
езици.

Нито можем да спрем, нито да 
се разберем. Затова не ме дърпай за 
езика, че горещо ще съжаляваш! 

Нашият език е могъщ и неизли-
чим като пробудена кабагайда в 
Коджа Балкан. Въздъхне издълбо-
ко, захване отдалеко. Че като ревне, 
като заизвива и занарежда, всичко 
изведнъж се прилепва около него – 
да го слуша и да му служи! Както 
дъновистите прегръщат дърветата. 

И не само те! Туй неологизми, 
диалектизми, гърцизми, турцизми и 
тем подобни – всички! Удрят едно 
чело в земята и слушат, и подпяват 
на български лад.

Да караме по ред! Народните 
неологизми са същински музи-
кално възвишени и прочувствени 
шедьоври! Леят се като балсам. 

Лепнат като мухи на мед и не чуват 
дебелашката логика, дето ходи по-
дире им и ги задиря: „Не така! Вни-
мавай!” 

Я моля! За какво да внимават?! 
Да не сгазят лука ли? Ако еснафс-
ката логика е лук, по-добре да карат 
през просото. Да не се умиришат! 
Не за друго. Наука и език с логика 
не се правят, ами с интуиция. 

Сам слушай: „нин сни”. Какво 
ще кажеш? Ето ти пример за 
перфектен таен език, ексклузивен 
при това и ангелогласен. С един 
куршум – три заека!!! През гърба 
да се пукнеш, не можеш да при-
познаеш и разчетеш „ние сме”. Ще 
се занасяш, а? С народния гений! 

„Съп'та ръп'та няма! Ръките в 
джубите! 'Ай д'одим да са фъркаме 
на Кенана!” – не просто музика, га-
леща слуха, ами насърчителен фи-
лософски апел  „от Арманли до 
А-асково”, дето/дека/ пътят е 
„хасвалтиран”!

И зъркелите да ти изфръкнат, 
това е. Народно умотворение от 
Харманли до Хасково, където пъ-
тят е асфалтиран: 

„Събота работа няма! Ръцете в 
джобовете! Хайде да отидем да се 
поразходим в Кенана (лесопарк на 

североизток от живописно Хаско-
во).”

Затова, българино, пази си езика 
с диалектите и си гледай работата! 
Все е друго да пиеш от извора!

Ами ония, юродивите, дето се 
гърчеели? И титли, и имена на 
гръцки си слагали?! 

Той само дядо Вазов им стига с 
„Под игото” и с оня комплексар  
Кириак Стефчов. Стефчов добре – 
от Стефан (венценосец), синът на 
венценосеца. И хоп венценосецът 
на опашката, без всякакъв срам! А 
отпред изпъчено и умно, като петле 
на бунище, се кипри Кириак. Спо-
ред българското произношение и 
лад – Кир_як  (долната черта моя – 
В.С.). 

И видя ли сега каква стана?! Не 
лично име, ами яка мръсотия. Язък 
за сина на венценосеца! Толкова 
яко замирисва, че хората не могат 
да го траят ни в училището, ни на 

представлението, ни в кафенето и 
току го изритват – я с пренебрежи-
телно мълчание; я право куме, та в 
очи. Даже и турците, дето са силно 
присъствали, не могат да го траят. 
Особено беят от Бяла черква. 

Такива  и тям подобни и сега ги 
има, колкото щеш. Ама да вземеш, 
че да ги събереш – в банята! Да им 
раздадеш тривки и сапун, и да им 
изревеш на класически български 
петвековен език: „А, бакалъм!” 

Че да те чуят, разберат и да се 
разтресат тия кьорпета и ония, де-
то си правят електората с тях. Цу-
нами да ги отнесе! Чумицата да ги 
тръшне! Да ги видим тогава – ще 
ходят ли на глутници да обедняват 
Мати Булгария и обикновения 
средностатистически трудов бълга-
рин?! Да се сврат в мишите си 
дупки! Те да олекнат, не Родината 
ни! 

И да им речем тогава: „Какво 
стана, бе? Що си правите сметката 
без кръчмар? Елате да ви напишем 
сега и задълженията, че тогава да 
теглим под всичко чертата! Взел 
Кольо, дал Кольо!” 

И да заживеем равнопоставено, 
като единна нация. Ние да щракаме 

ВЛАДИМИР СТОЯНОВ

ПИТАТ ЛИ МЕ ДЕЙ ЗОРАТА 
(Българският езиков лад – диалектите и чуждиците)?

… Средата на септември е. В 
средата на 60-те. Москва. Та-
ганка. Улица „Големите зидари” 
6.

Това е къщата, в 
която живея – зад сте-
ната на офиса на ши-
вашка фабрика, която 
е съществувала от не-
запомнени времена и 
как ли не са я нарича-
ли: „Московски сарач”, 
„Фабрика за облекло 
№ 50”, „Фабрика за работно 
облекло”... През 70-те години  
всички ги изселиха и ги разпи-
ляха, и всичко унищожиха… 
Всичко, освен паметта.

А в тази септемврийска вечер 
ние с приятеля ми от детството 
Вовка (Владимир Николаевич) 
Адеев отбелязвахме неговия 
рожден ден. Той живееше неда-
лече от мен, също и от „Големи-
те зидари” – в къща № 17. 
Къщата, в която Есенин е посе-
щавал през 1915 г. литературния 
салон на Любов Никитична 
Столица „Златният грозд”. А 
вовкиновият прозорец гледаше 
в градината и към къщата, в 
която са живели Лили и Осип 
Брик и където се намираше Му-
зея на Маяковски и библиотека-
та, носеща името му. Имам 
запазена даже читателска карта 
с номер 468. Това е номерът на 
моето училище! Вовка живееше 
заедно с майка си Полина 

Павловна в общинско жилище. 
Отскоро. След войната, на посе-
щение от Рига, където служил с 
чин капитан, дошъл неговият 
родител. И неочаквано, малко 
преди да си замине, починал. 
Погребали го на Введенското 
гробище, до летците на френс-
ката ескадрила Нормандия-Не-
ман...

... От поздравления и разго-
вори не бяхме забелязали, че 
алкохолът е свършил. А беше 
вече късно и магазините, даже и 
нашият дежурен гастроном, бя-
ха затворени. Цялата ни на-
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ВСЕВОЛОД КУЗНЕЦОВ

НИЕ ЛИ НЕ ЗНАЕМ, ЧЕ НОЩТА
Е ТАКА ПОДХОДЯЩА ЗА ПЕСНИ...

дежда оставаше в ресторант 
„KAMA”, който се намираше на 
първия етаж на ТЕАТЪР „ТА-

ГАНКА”. Налагаше се 
да отида.

Пред входа на 
ресторанта се 
разхождаха пияни хо-
ра. Но портиерът не 
позволяваше на нико-
го да влезе, независи-
мо от  убеждаванията 
и от молбите. И скоро 

останах сам. Всичко това не беше 
по моите правила… Обидно ми 
беше да не се постигне планира-
ното… Точно в този момент, 
разговаряйки високо, към мене 
се приближи компания от ня-
колко човека. Запомнил съм, 
освен Висоцки, само Валери Зо-
лотухин. Висоцки почука на 
стъклената врата на ресторанта 
и размаха ръка. Портиерът му 
отвори: „Чичо Вася, защо мъчиш 
момчето? Помогни му!”. „За тебе, 
Володя, винаги.” отвърна мъжът 
в ливреята… Аз помолих компа-
нията да не се разотива. И пока-
них всички на гости в къщи. Но 
с изключение на Висоцки, никой 
друг не се съгласи. А Володя по-
пита, усмихвайки се: „Китара 
имаш ли?” „Не е китара, а 
мандолина.” „О, още по-добре, 
ще бъде страхотно! На такъв 
инструмент аз все още не съм 
свирил...”

Висоцки беше много изнена-
дан, че е необходи-
мо да минем през 
контролно-про-
пускателния пункт 
покрай една ба-
бичка на име леля 
Домашна. И през 
двора, покрит с 
бризент. А Вовка 
ние вече не го наме-
рихме. Налагало му 
се много рано да 
тръгва на следва-
щия ден с камиона 
на далечен път. 

Спомням си, че 
Висоцки пя и чете, 
че и аз четох своите 

„волни”, както ги наричах, стихо-
ве, влагайки в това двоен сми-
съл: понятието Воля, 
разбирането си за свобода и 
Собственото си име. Моите 
роднини и близки ме наричаха 
не Сева, а Воля. Затова, че ме бя-
ха кръстили на името на бра-
товчед ни дядо Воля (Всеволод 
Николаевич) Крюков, доктор, 
участник в Първата световна 
война, Георгиевски кавалер. Той 
заминал заедно с Бялата армия 
първо за България, а след това – 
за Сърбия…
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Стиховете на Йорданка 
Ненчева съчетават чувството за 
отговорност със специфична жи-
тейска импулсивност и дори с 
определена баладичност на 
съвременника, както и с една 
завладяващата умереност и иск-
реност. 

Вдъхновени са от силата и же-
ланието да се направи нещо по-
вече за хората, както и от 
намерението на поетесата дълбо-
ко да се самовзре в собственото 
си аз, явяващо се и рефлектор на 
житейските процеси, и тяхна 
алтернатива. 

Поетесата упорито се стреми 
да предаде и изрази не мигнове-
ното в човешката душа и прили-
чащото на жест проявление, а 
самото проявление на невидимия 
отвън, на истинския духовен жи-
вот, на това изживяване, което 
оставя белег и вълнува съзна-
телно, дълго, постоянно човека. 
Такова специфично въздействие 
в творчеството се постига чрез 

С ДУМИТЕ НА ОТКРОВЕНИЕТО И НА ЖИТЕЙСКИЯ ОПИТ, НО И НА ДЪРЗОСТТА 
усета на твореца за лаконизъм, за 
външна примереност и вътрешна 
дълбочина на стиха, водещ по-
скоро до непосредствено и не 
съвсем многопластово, но пък 
достатъчно сложно формулиране 
на неуморните питания, на тре-
вожното, на улегнали, но все още 
детайлизиращи се състояния на 
духа. 

„Солени времена” на 
Йорданка Ненчева е израз на ду-
ховност, тясно свързана с време-
то си, силно зависима от 
развитието и динамиката на 
обществения процес, защото не е 
безразлична към ставащото и 
едновременно с това утвържда-
ваща положителното, доброто, 
правилното, както и кипяща от 
възмущение към несъстоятелно-
то, недопустимото, недостойно-
то. Тази позиция е неизменна и 
активна във всяка една творба 
т.е. блика в личното светоусеща-
не на поетесата, но не го покоря-
ва напълно, а го изпълва с 

многопластовост за света и за 
възможностите на човека. Така се 
постига и универсалното в тази 
поетична изповед, имащо ха-
рактер едновременно на всеобща 
преценка и на оригинална жи-
тийност.

Без съмнение творческият 
глас на поетесата е творчески 
глас на активен, нравствено и 
естетически съдържателен, 
плавно свързващ минало и 
настояще с бъдещето наш съвре-
менник.

Вече почти две поколения си 
припяват или си спомнят стихо-
вете на поети, които не могат да 
бъдат забравени, а към тях се до-
бавят и още като повечето от 
творбите в стихосбирката „Соле-
ни времена” на Йорданка Нико-
лова.

Поезията й е с естествен жи-
тейски привкус, на не малко 
места с драматично-трагичен 
оттенък, дори е наситен с гняв, 
но и със силно оптимистичен 

тон. Тя пише много проникнове-
но за загубената цялост, за пра-
вия път и за криволиците в 
живота, за честата самота на 
достойния човек, за тъгата от 
разрушението, от което трябва да 
се издигне феникса. Във всяко 
нейно стихотворение, независи-
мо от темата или мотива, усеща-
ме екзистенцията. В творбите й 
са съчетани екзистенциални ста-
туси, културни състояния и пре-
въплъщения. 

Единството на двете 
реалности – външният, ове-
щественият, природният свят и 
вътрешният, огледалният, светът 
на преживяването, носи често 
символен смисъл, носи познание 
– това подчертава поетесата в 
много от творбите си.

Земният ни живот е по-близо 
до мястото на изпитания, 
отколкото до очакваното или 
мечтано и заслужено щастие. Без 

съмнение нашият свят е станал 
изпитание за човешката цивили-
зация, има нужда от спасение. 
Той е изпитание за непоколеби-
мостта и трайността на човешки-
те добродетели. Истинските 
творци будят у нас позабравени 
повели, пориви, чувства, на-
сочват душите към един друг 
свят – духовен и хуманен. Това е 
същностно послание в поезията 
на Йорданка Ненчева.

Стремежът на поетесата е не 
само да опознае и оцени, но и да 
събере на едно място противоре-
чивата същност на битието, да 
покаже неговата съвършена, чо-
вешка страна и едновременно с 
това – несъвършенството му, 
което стимулира за работа и про-
мяна. С активността на нравстве-
ните измерения на човешкото аз.

Такъв е профилът на тази пое-
зия.

СЛОВ

Има книги, които могат да се 
назоват житейски. В тях преобла-
дава съдбовното, свързаното с 
автора и самата сюжетна линия е 
линията на живота на техния 
автор – на случилото се, на пре-
живяното, на почувстваното от 
него, а самият главен герой има 
няколко лица. Това са лицата на 
истината за самия човек, за сама-
та личност – превърнала се в гла-
вен герой. Това са 
синкретизираните, събрани, 
осмислени и самовидените 
всички лица на един човек, опре-
делящи неговия профил, неговия 
анфас или неговия портрет – 
близки до хората, сред хората и за 
хората. И едновременно с това – 
индивидуални, различаващи се, 
оригинални и неповторими, 
както е неповторим всеки един 
човешки живот.

Такива книги в литературата се 
наричат автобиографични. Но 
едновременно с това те се наричат 
и художествено-документални, 
както и книги с документално-
исторически характер. И имат 
едно неоспорвано от никого зна-
чение – да внесат познавателното, 
да вдигнат завесата, да изкарат от 
забрава или да не позволят на 
забравата да завладее  нещо 
важно, нещо вълнуващо, нещо 
интересно, било вече част от нас 
т.е. от самия ни живот. 

Този вид книги в последно вре-
ме имат ръст в книгоиздаването и 
заслужено намират своето място 
на библиотечните и музейни ла-
вици. Може би, защото те са и 
книги на осмислянето, а такива 
книги идват винаги по-късно… 
Може би, защото са най-близко 
до егото ни т.е. започват и за-
вършват в първо лице единствено 
число, но са важна част от 
обществено-съдбовното… И все 
пак, има една много важна при-
чина – богатото информативно и 
документално представяне на 
живота в тях впечатлява и носи 
разбирането за достоверност, жи-

ЛЮДМИЛА БОГОСЛОВОВА

САМОЛЕТНА СЛЕДА НАД МОРЕТО 
тейска правдивост, неповтори-
мост. Именно конкретността е в 
основата на превръщането на та-
кива книги в универсални, защо-
то са книги на светлината – за 
мирогледа, за вечните ценности, 
за универсалността на чувствата. 
В един труден за работа жанр, 
който от своя страна дава много 
възможности на автора.

Именно за тях, за 
възможностите, които е видял и 
осмислил Костадин Коручев в ро-
мана си „Морски полет”ще стане 
дума сега.

Първата и главна възможност 
за него е да разкрие лицето на 
един период от развитието и съ-
ществуването на военно-
въздушните сили, на така нарича-
ната тук, на морския бряг „морска 
авиация”. На едно „въздушно” по-
деление с обобщаващи функции 
за целия род войска, както и с 
подчертано специфична и не-
повторима характерност. 

В романа се преплитат създа-
дено и преживяно, фактология и 
история, правят се съпоставки, 
описват се ситуации, конкретизи-
рат се постъпки и имена. Обръща 
се внимание на съзидателния 
устрем на човека насочен към ви-
сините, на трудностите и реално-
то им преодоляване, на 
действителното като факт, 
необходимост и последствия... 
Писателят обръща внимание на 
много важни моменти: любовта 
към професията, стремежът за 
самореализация, себеотдаде-
ността, задължителната подго-
товка и преценка на всичко, което 
се прави във въздуха, вълнението 
да почувстваш твърдата земя под 
краката си, напрегнатостта на ду-
ха в различни ситуации, силата на 
инстинкта. 

Втората и много важна за 
Костадин Коручев възможност е 
да разкрие психиката на „човека в 
небето” – така може да се нарече  
летецът в случая или както 
разширява понятието самият 

автор: космонавтът, аеронавтът. 
Налаганата от живота строгост в 
професията се изпълва с прагма-
тика, характерна за професията 
летец през двадесети век и това е 
векът на големите откривателства 
в небето и в Космоса, нещо което 
не само вълнува, но и пре-
дизвиква фантазията дори на ле-
теца. Естествено, на базата на 
научно обосновани виждания и 
доказателства в конкретния слу-
чай. 

Писателят Костадин Коручев 
убедително ни внушава как пори-
вите на духа могат да преодолеят 
физическите болки, а самият, реа-
лизиран полет –  земните пробле-
ми. Подчертава нееднократно, че 
за него лично смисълът на живо-
та е свързан с необходимостта чо-
векът да отхвърли земната си 
прикованост и да се извисява – 
реално в космоса и духовно в 
пространството нагоре и нався-
къде.

Романът „Морски полет” на 
Костадин Коручев доказва, че 
всичко представено в него не е 
само спомен или много смела 
мечта, а човекът вече върви по 
своя път и продължава да го 
отъпква нагоре, въпреки лъкату-
шенията, въпреки пределността 
понякога в едно безпределно де-
ло. И това създава един специфи-
чен оптимизъм, произтичащ от 
достойното, честно, открито и 
изпълнено с житейски и нравс-
твени ценности изложение, което 
се явява несъмнено постижение 
на автора, както и от тържеството 
за изпълнен дълг – да остави за 
поколенията жива история.

Костадин Коручев е автор, 
който има какво да каже.

Костадин Коручев е писател с 
утвърдена ценностна система, 
обрисувал житейски и професио-
нално един исторически период в 
българското летателно дело.

И несъмнено обогатяващ с то-
ва и литературата, и историята 
ни. На стр. 11

От стр. 1

с пръсти и да си получаваме 
пенсиите като живи, а вие да пора-
ботите като отпочинали. Щото сега 
вие орташката ни ги ядете и пари 
за нас все няма, въпреки удръжки-
те, а само работа. 

Хванахте прогресивно да ни 
удържате и годините, че да си ви-
дим пенсиите през крив макарон. 

ТАКА ЛИ ВИ УЧАТ И 
ИНТЕГРИРАТ В ЕВРОПАТА? 

Хайде тогава да се интегрираме 
по равно, не по братски. Или тук, 
или там! И бащински мнозинстве-
но да ви тупнем насърчително по 
малцинственото рамо: „Анадън му 
форевър?!“

Що мучите, бе? Казва се: „Ана-
дъм! Амин!“ 

Вий не учите, ами крадете. Ний 
учим и ни крадат. Учим и вместо 
вас! Как става тогава така, че вие 
сте онеправданите и подиграните и 
затова ни представяте по света и у 
нас, а ние сме асланите – дето ста-
ват за смях?! 

Да сте виждали, че на знамената 
ни лъвове има – и на зелените, и на 
трибагрениците, а не разбити бра-
ви и скъсани жици или плачеща 
месечина със звезда?! 

Гледайте тогава! Смятайте!  И 
хубаво си правите сметката! Че ще 
ви пуснем една ненадмината 
филмова музика от Енио Морико-
не. За Коза Ностра! Да ви държи 
влага и след Еньовден!

ЕНЬОВДЕН
Какъв бил този фолклорен 

празник, а?! В нощта срещу утрото 
билки събираш – най-хубавите, 
най-лековитите. И рано-рано с ро-
са се измиваш – като с мляко. 

Клеопатра много е закъсняла и е 
фалшифицирала рецептата. 
Истинският патент е наша собстве-
ност!  

Не ни стига Близкият Изток, че 
и гърците за капак – Еней бил те-
хен! Откъде го видяха и прочетоха 
това? И кога? Така и не се разбра. 
Май когато си присвоиха и Троянс-
ката война, в която са участвали 
частично като оръженосци на тра-
кийските царе. Или когато си при-
познаха и Омир, и Хезиод, и 

Питагор, да не говорим за тра-
кийския владетел, жрец и създател 
на азбука Орфей. 

Американците обаче нямат 
конкуренция в неговото припозна-
ването! Без да им мигне окото ни го 
показаха като негър от щата Алаба-
ма. Нает специално за пееща 
компаньонка в мега Холивудска 
кинопродукция. 

Затова никога не сме ги питали 
за нищо. 

Защото те нито са се къпали в 
роса, нито ги е огрявала зората за 
не знам кой си път като нас. 

Няма да ги попитаме и сега – 
нито тях, нито гърците. Защото 
знаем! 

Вземи за пример славянските 
азбукарчета:„Кой ви е създал азбу-
ката или превел книгите?”, всички в 
отговор ще рекат: „Св. Константин 
Философ, наречен Кирил, и брат 
му Методий.” 

А сега, ако си нямаш работа, по-
търси същия отговор от гръцките 
книжовници. 

Има да те гледат като полезно 
изкопаемо или късче колорадско 
злато, промито в река Мисисипи, 
дето „тихо шава сред Тракийска 
равнина”. Винаги са били много зле 
с географията. И не само с нея. 

После ще натрошат чашите и 
чиниите от яд! Защото не знаят 
отговора. 

И накрая ще ти изиграят едно 
изящно и оправдателно сиртаки – 
да  ти замажат артистично очите! 

Защо им е да знаят, че първият 
им граматик е Дионисий Трак? То-
ва може да разколебае национална-
та им гордост и достойнство. 

Толкова евро взеха на вересия 
от Европа и отказаха да ги върнат 
от позицията на унижените и 
оскърбените, на бедстващото архе-
типно културно лице на света.  
Щото Старата госпожа реши да им 
ги опрости – да не страдат. Веднъж 
завинаги! Да обичат майка си! Да я 
гледат в очите! И да я хранят с 
нескончаемия си духовен и 
задлъжнял потенциал и в бъдеще. 
Само че за тях няма майка, няма 
баща – те са демократи! И осинови-
тели на родителите си! 

ПИТАТ ЛИ МЕ ДЕЙ ЗОРАТА
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СТЕФАН

ДИМИТРОВ

СВАТБА

Не чувам

шепота потаен

на реката.

И лист не трепва

днес в гората.

Само щурците

ми напомнят,

че съществувам.

С надежда сладка

гледам към луната...

Да би могло,

ах, да би могло

булка бяла да ми стане

поне за миг.

Пък аз си знам – 

ще го превърна този миг 

в миг безкраен...

ОБЛАЦИ

Облаци бели,

уморени от дълъг път,

едва поемат дъх

пред набезите

на ветровете.

Не се предават те,

виж ги 

как си пълнят лулите,

а подир един небесен гръм

бисери изпращат

на щурците.

ЗАВРЪЩАНЕ

Знам,

след митарстването дълго 

в своя галактичен сън 

пак при теб ще се завърна. 

На прага звезден 

ще приседна, 

за да виждам красотата на Балкана. 

И с ритъма нестроен 

на селските каруци 

към дъгата цветна 

ще поема.

Защото знам,

че дългата почивка

за мене

означава изневяра.

ЛИСТОПАД

Северният вятър – 

този варварин,

над ята от вейки беззащитни

свирепо удря

със сабята си ледена.

И листата,

на сърца подобни,

умират,

поискали да бъдат вечни

в дните

на ласкавата пролет.

ЯБЪЛКАТА НА ГРЕХА

Тъгува в мен 

трептящата вселена. 

И сред хаоса необятен 

от комети и звезди студени 

моето сърце самотно чака 

жадуваната Ева.

Моето сърце самотно 

иска и греха, 

и ябълката сладка...

БЕЗСМЪРТИЕ

Като снежинка 

малка за миг ще се стопя 

в дланите огромни 

на Всемира. 

Но не се боя, 

защото знам –  

отново ще възкръсна 

от пепелта 

на взривените звезди.

***
Див пламък

със страст езическа

жигосва крилцата крехки

на душата.

Плътта, за кой ли път,

отхапала парче

от ябълката райска – 

гузна и печална,

възседнала дъгата звездна,

отчаяно за прошка моли

онемялата луна.

СЛЕПЕЦ

Ще го помня

все така.

С бастуна дървен

в ръката си

да пристъпва в самота

и да почуква без надежда

по непристъпната

порта на съдбата.

Безпомощен и… глух –  

играчка крехка на децата.

ЧОВЕЧЕСТВО

Човечеството уморено

от революции, войни,

от комедии и драми – 

като вулкан възбуден

отново пак напомня,

че по-лукаво,

по-коварно

от самия Мефистофел

се оказа.

Дали сега

в края

и на страха в началото

ще помъдрее то,

или Нострадамус

неоспорим пророк 

ще се окаже?...

БЕЗПЪТИЦА

Сред тежък дим цигарен

мисълта

се лута без посока

във влака на нощта...

И пресича на червено

семафорите

на безименните гари...

ПРИЧАСТИЕ

Приех причастието свято

там,

на Градището високо.

Пред амвона звезден

получих поетичен сан,

благословен

от Луната и Балкана.

Бъди Апостол,

поръчаха ми те,

апостол предан

на красотата!

***                                                
Сънувам те.

Какво друго ми остава?

Сънувам те.

До мене си,

а съм тъй самотен.

Нали ръката ти държа

и ти ме гледаш все в очите?

Сърцето много ме боли –

дано болката да ме събуди!

НАДЕЖДА

В тази тъй досадна плитчина,

в мрежа от тръстиките изплетена,

почиват корабите мъртви.

Котвите – къде са?

Потънали са в свое отчаяние...

Само корабните мачти

не се предават, непокорни са.

Защото знаят, че тук,

в корабното гробище,

възкръсват екипажите

и за пореден рейс отплават

с корабите си безсмъртни.

***
Ръка пулсираща

нощта над залива протегна

и нарисува

душата на града...

Заядлива и капризна

самотата звездна

дума не обели

и на пръсти

плахо се изниза

през пръстта.

***
Чадърите метални

като зъби на акула

проблясват в нощта,

готови да захапят в миг

наивната луна...

А самонадеяната сянка,

подгонена от еуфорична канонада,

като риба върху пясъка сънува.

СРЕДНОВЕКОВНИ
КЛАДИ

Умират звезди.

Възкръсват звезди.

Порокът

за добродетел

се представя.

Обладана

от привидната си свобода,

планетата Земя

на средновековни клади

изгаря децата си

още неродени...

КАК ДА СЕ СПАСИМ

Заплашва ни бяла смърт. 

Инфаркти дебнат сърцата ни. 

Склероза

като змийски серум 

тече 

в студените ни жили. 

Ще се спасим ли 

ако консервираме 

чувствата, 

с които живяхме вчера?

ЗАГАДКА

Загадка си остана

този небесен кладенец...

А аз

от първия си божи ден

исках да проникна

в неговата загадъчност.

В звездните нощи

ревнувах принцесите звезди.
Сам, принц небесен,

ламтях за любовта

на свенливата луна...

Не ме допусна в себе си 

този син 

небесен кладенец.

ЖЕНА

С усмивка

ти разбуждаш за цъфтеж

ухаещите чашки на цветята.

Ти си онази жена,

която води за ръка

изгрева.

Като дете го води за ръка
и прави от него

светъл ден.

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ
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ЙОРДАНКА НЕНЧЕВА

СРЕДНОЩНО                 

Аз съм жена, от ония,
за които не съчиняват стихове,
за които не пеят песни,
на които не поднасят цветя,
за които тъмнината не е царство,
за които не излизат на дуел.
Усещам се жена от ония,
които са страшно необходими, 
за премръзналите – като огън, 
за слабите – като опора, 
за болните – като лек, 
за бедните – като грош, 
за силните – като сянка, 
за жадните – като глътка, 
за нещастните – като утеха.
Има такива жени,
за които истината се
вижда само на дневна светлина.
Аз съм една от тях.
Усещам се необходима
на всеки, на всички,
на близки и далечни,
дори на непознати.

МНОГО СЪБИТИЯ И ПРОБЛЕМИ 
ПРЕЖИВЯХ В ТОЗИ ЖИВОТ                

„Каквито са мислите в душата му, 
такъв е и той.”

цар Соломон

Превърнах живота си голгота,
в търпение и вяра.
Защото имах за какво да живея,
кого да обичам, за кого да се грижа
и на кого да вярвам.
Тези, на които вярвам,
не са един, не са двама,
те са дори над стотина.
Тези, на които вярвам
са много, страшно много.
А тези от тях, които и ми
повярваха, аз обичам силно,
предано и трайно.
Затова ми се живее,
живее ми се дълго и щастливо.

АЗ ЛИ СЪМ? 

ЧЕСТИТА?
УДОВЛЕТВОРЕНА?
ОСЪЩЕСТВЕНА?
СПОКОЙНА?                         
ОМИРОТВОРЕНА?
СМЕЛА!
ПРИОБЩАВАЩА?
ПЕЕЩА!
ОБИЧАНА!
ОТХВЪРЛЕНА?
ОБИЧАЩА!
В ЖЪЛТО!
В СИНЬО!
ЧАСОВНИК!
ЦИФРИ!
ФАР!
СТИХ!
В МАТРИЦАТА!

Март 2018 г.

МОРЕТО КАТО СПАСЕНИЕ

Морето е влюбено като момчето, 
то тласка вълната да целуне брега 
и надига очи към небето, 
търси там на любовта си следа.

Но кораб те отнесе в морето.
Там намери спасение от градския водовъртеж.
Отплува ти с надежда и копнеж.
А връщането ти бе един мираж.

Тук на брега остави скъпи неща, 
дом, деца, жена, приятели. 
Старите ти майка и баща, 
брояха дните до завръщане в нощта.

Набирам смелост, за да ти призная, 
че молех боговете на морето и стихиите 
на любовта и виното, да те омаят 
и върнат невредим в моите обятия.

26.03.1991 г.

ВЕТРЕ МОЙ

Танцувах с вятъра, 
ту блус, ту валс,
ту бурен рок и конфу дори!
Той брулеше лицето ми
в дъжд, в мраз и в пек.

Ветре, приятелю мой неукротими, 
да те обичам позволи ми, 
играй си с косите ми буйни. 
Развявай ги денем и нощ, 
гали лицето ми със силна мощ, 
изпей ми плахо песента си, 
за да ти призная любовта си.

Ветре мой, приятелю силен и верен
разлюлей ме цялата,
за да усетя силата си,
разкъсай дрехите ми, за да разбера,
че буйната ми кръв няма да
позволи да измръзна.

Ветре мой, ти на слънцето си брат, 
а то единствено ще стопли тялото ми 
и сама ще се разсъблека.

Слънце мое, дай ми от топлината си,
дай ми от своята извънземна енергия,
да полетя, слънчице, към мечтите си
и да сътворя добрини до края си.
Аз зная, слънчице, че това,
което направя за себе си,
свършва с моя край.
А това, което сътворя
за другите, ме прави вечна.
Помогни ми, слънчице, и ти,
ветре мой, приятелю,
да посея семена в душите на хората,
които да кълнат и след мен!

октомври 2014 г.

НОКТЮРНО

По Станка Пенчева

Много рано се вдигам 
след нощното бдение. 
И косите си 
сресвам машинално, 
слагам брошката, 
спомен от едно изпращане. 
А сърцето ми под нея бие, 
за да ми напомни, 
че не мога болката да скрия 
от обиди и разочарования. 
Да, влизам в деня си като 
натегната пружина. 
Да, вървя изправена, 
завидно оптимистична, 
заредена с решителност, 

която плаши плахите. 
Да, безжалостна към себе си, 
скривам чувствата си, 
притъпявам болката си 
умело, не показвам страха си. 
Мисля си за котките, 
този природен феномен, 
на краката си все да падат. 
А, мен много хора мечтаеха 
по гръб да ме съборят, но 
се бях научила от котките 
на краката си да падам. 
Сега съм свободна.
С много опит и знания. 
Натежала с годините. 
Всяка брошка е спомен. 
А краката, на конто падах 
при всички случаи и се 
изправях за нови подвизи, 
алармират за дефицит 
на енергия и сила. 
Сега дърпам чертата 
и правя сметката 
за плащане, за 
решителността и 
за напетостта ми, 
и за селската ми 
гордост!
За всички проби и грешки
си платих в този живот. 
А равносметката 
не е ясна, повече ли 
дадох от себе си, 
или повече получих? 
Хората ще се произнесат. 
Зная едно, че 
по съвест живея 
и така ще е до края...

02.03.2014 г

ИЗКУСТВОТО ДА СЕ ЖИВЕЕ

По Анре Моро

Ще те оклеветят. 
Не вярвай! 
Ще те победят. 
Не се предавай!
Ще разбият дома ти. 
Нали не са разбили сърцето ти! 
Ще те унижат. 
Изправи главата горе!
Ще те обидят.
Не страдай, а песен запей!
Ще те разведат. 
Не вярвай на очите си, обичай го! 
Ще те предадат. 
Но, не ще те убият!
Жива си, вдигни се! 
Застани здраво на крака! 
Изправи гордата си глава! 
Открий красивото си лице! 
Махни с ръка и продължи! 
Нали знаеш, че душата ти е добра? 
Нали знаеш, че сърцето ти обича? 
Нали знаеш, че чувствата ти са силни? 
Нали знаеш, че имаш здрав разум? 
Нали познаваш границата между добро и зло? 
Нали си била красива невяста? 
Нали си обичана жена? 
Нали си майка, дала нов живот? 
Нали си дала на света 
ум, опит и пример?
Живей на чисто!
Владей изкуството да се живее!
Ти имаш своето място!
Продължи по пътя си,
Слънцето свети за Теб!

март 2018 г.
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РАДИ РАДЕВ

ПРИЯТЕЛ С ВЯТЪРА

Едно е морето, но друго съм аз – 
три четвърти такт съм с наточен чапраз.
Коси вятърът откос след откос вълните
и сега почива разгърден на скалите.
С ухание на пресни водорасли се завива
и дреме като чайка на вълна ленива.
Разгонвам с ръка от пейката мухите,
на изживян живот накацали трохите.
Чувам думите на мойта баба,
грешно е да похабяваш хляба.
Ей, туй море, което толкоз много дава
на шиш ще те пече, на пъклена жерава.
И що е дало, тъпкано го взема,
душата гасне в рани и екземи.
В кашона на брега приспива куклите театъра.
Един приятел ми остава само, вятъра.

06.06.2017 г.

РИБАР 

Татко не обичал бебе да дондурка
и ми вързал малка лодка, вместо люлка
с въжета на бака и кърмата,
закачена с две куки на стената.
Разбрах го късно, захапал здраво куката,
влюбен аз в морето – не в сполуката.
Морето не е воля, нито помирение.
Морето е съдба, морето е спасение…
Щом си в него, как ще го забравиш?
Хляб е то, не можеш да го оставиш.
Мрежата на неволята си теглиш ден след ден,
до кости мокър, но не и притеснен.
Преструвки няма в морето, няма фалш
не те приема алчен то – трябва да си ларш.
На бедния риба слагам с шепи колкото хвана
без пара да изцапа дъното на тигана.
Тури на кантара тежко с ръката си лека
и утре с радост пак да купи човека.
Господ вижда и тогава дава – 
от днес за утре обич не остава.

09.09.12017 г.

СВЕТУЛКИ

Да видиш светулка в града е късмет 
направо джакпот, пет от тридесет и пет.
Щастлив съм много тази вечер, хора,
танцуват две светулчици на двора.
Искриците се сливат и в чертица,
и литва в мрака мъничка жар птица.
Ще свети от любов три нощи жалки 
и ще угасне в мъртво слънце малко.
И в тази нощ в едно се сливат сетивата – 
виждам любовта как пулсира в тишината.
Блещука огненият образ на душата
измерва с обич пулса ни земята.

17.09.2017 г.

САМОТА

Дърпа на бурното море юздите – 
студения поглед на звездите.
На свободата, палави деца вълните
как компреси мятат по скалите.
Като готвено ястие старата любов изстива, 
а пареше като натъркано с коприва…
На този бряг премръзнал, вледенен
сам с морето срещам всеки божи ден.

30.09.2017 г.

РИБАРСКА СТОЯНКА „ТРАКАТА” 

Забравена лодка стене под навеса.
На завет дреме на рибарят песа.

От месеци не е била на вода
и все море сънува, свобода…

Моторът е свален, разбит, заглъхнал.
Корпусът й отдавна се е разсъхнал.

На пролет рибарят ще я калафати,
ех, докога ще я кара… на лопати.

В този светъл порив на душата
все хоризонт остава свободата.

И по-скъпа е последната надежда,
море от водорасли, куковича прежда.

ВСЕКИ ТЪРСИ СВОЯ ПЪТ

Живот – бисерно мънисто изровено от пясъка.
Камък, трошен векове на прибоя в трясъка.

Душа, пребита с лоши погледи, и в зноя
открива истини, но те са просто твои.

Лъжата само винаги е чужда – 
фалшива песен запявана при нужда.

Прибоят пак изглажда манистото от камък
с любов и страст, с безкраен воден пламък.

Щастие ли носят страстите или вечно отчаяние,
удавени в прибоя на човешкото вълнение.

Пак хоризонтът е нашата неуловима химера.
Търся пътя – онзи, верния път да намеря.

Животът е само миг, светкавичен проблясък
и морето изтрива стъпките ни в мокрия пясък.

Очите питат, търсят вечното на нова кота,
улисват се и губят пътят към Голгота.

16.07.2018 г.

ВЕЧЕР НА СВЕЩИ

На верния ми приятел Валентин Вълков

Вечер пали фарът свещ по отминалия ден.
За слънцето сто сълзи морето рони.
Времето се крие в църковните икони.
Тъгата на вълни прелива в мен.
 
Хоризонтът неспирно бяга пред очите,
мигът е поглед в тази вечност.
Морето с развълнувана сърдечност 
припомня мимолетността на дните.

15.05.2018 г.

ПРЕД СТАРАТА ФОТОГРАФИЯ

Клюките не ти отварят вече рани,
не носиш ризи в битките раздрани.

Но белези останаха в душата
избистрили до капка добротата.

Животът се търкаля – грижа в грижи.
Скъп спомен – стари снимки ниже.

Но днес обязден кон е суетата – 
не вярваш и не чакаш от съдбата.

На всички и на себе си прости душата.
Любов я топли, тази към децата.

16.05.2018 г.

СУЕТА

Годините животът ми пробяга…
Самотата примката си стяга.

Успехът днеска е шамар в лицето,
надежда, суета е битието.

На криеница пропилях живота…
С пълен джоб изкачвал съм Голгота.

Бях страшно млад и страшно остарял:
сега разбирам, че не съм живял.

12.06.2018 г.

КЪМ МОЙТО ВРЕМЕ...

От младини си бях с кураж.
На глупостта не станах паж.

Старееш вече, просто трябва
нещо благо да те радва.

Изчезват страсти буйни, разни
безпътни нощи – очи празни.

Какво ще избереш, поете,
вечност или свежо цвете?...

Цветето избрах без срам – 
него на любовта ще дам.

И тебе вечност някой ще те вземе…
Да съм светулка още малко време.

18.06.2018 г.

ЛАМПЕДУЗА

„Когато осъзна това, той престана да съществува...”
„Мартин Идън”, Джек Лондон.

Морето – свят от слънце и безкрайност – 
открай до край преплувах тази тайна.
Сега потъвам в синята зеница
без слънце, без небе, без пойни птици.

Лъчите бавно гаснат, не играят.
Това е краят, да това е краят.

Светкавица в главата ми родена
взривява мрака, вечността и мене.

Рапсодия в синьо избухва безмерно.
Дъното усещам вече, черно, само черно.

20.07.2018 г.

ЗАВИСТ

Последната в рода не е последна.
Родих се грозна… Аз живях блажено.

Омразата – сестричка, низостта – 
любимо братче. Мама глупостта.

Безсмъртен е глупашкия ни род.
Как сладък е кошмарният живот.

Подхвърквай, мое, тлъстичко сърце
завряло в джоба двете си ръце.

От завист пред прекрасния ми полет
талантите сами ще се изколят!

10.06.2018 г.
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ГЕРГАНА СЛАВОВА 

из стихосбирката под печат
„БРЯГ НА МОЯ КОПНЕЖ”, 2018 г., Варна

ЛУНА ЗА ДВАМА

На пясъка лицето ти гравирах.
Една вълна го приюти.
Как исках, ако знаеш само,
вълната аз да бъда,
а гравюрата пък – ти!

МАГИЯ

Да, сънувам те и не крия –
жадуват докосване устните
и си спомнят очите магията...

Моля те, разкажи на децата си,
защо морето сърдито
се връща към соления бряг,
разкажи им, защо вълните
разбиват коленете си,
но го търсят с устрем пак!

Разкажи им за гларуса –
изтощен от летене в нощта.
Разкажи им за утрото,
сбъднато от очакване,
разтворило длани – във вечността.

Разкажи им за унеса,
за това как станах сълза
и се превърнах в морска вълна,
за да се връщам хиляди пъти
при тебе – бряг на моя копнеж! 

ПИСМО

„Звездите са дребни монети
в звездната шапка на Господ”

Аз не искам тези планети
нито Млечния път да ми свети,
ако тебе те няма...
Денят ми е тъжна телеграма.
Небето е скъсано платно на художник,
безкрайно талантлив, но самотен.
Не искам нищо в замяна,
ако тебе те няма.
Ти знаеш ли колко е важно
да чувам шума на вълните,
които с твоя глас ми говорят.
Да виждам усмивката на звездите,
оглеждащи се в твоя поглед.
Във всеки порив на вятъра
да усещам ръцете ти,
как милват косите ми
и галят нозете ми...
Не, нищо друго не искам в замяна,
ако тебе, ако тебе те няма...
Така, че не тръгвай, не помисляй, недей,
пътят ти земен не свършва, а започва с
всяко мое: „Здравей!”

ТАЙНСТВО

Виждаш ли фара отсреща?...
Той знае толкова тайни за тебе.
Ти мислиш, че тайнство е шепотът
и морският дух навред е край мене,

но знаеш ли, всъщност има птици,
които влюбени над земята летят
и със зеници обхващат целия свят.
Те често кацат до фара
и му разказват за порива твой,
как дълго свири днес на китара,
преметнал струни в мен през нощта
и всяка песен, изсвирена нежно,
те дълго повтарят с маховете
на влюбени в живота крила.

ВСЕ ОЩЕ

Този влак не е за Апенините.
Не може, няма начин да е същият
и аз не съм момичето със смокините,
и ти не си актьорът – най-могъщият.

Но още нося роклята с връзките,
а ти китарата и бялата си риза
и погледи си разменяме най-дръзки
в сънищата, в спомените смехът ни слиза.

И плисват ненадейно всички фонтани,
с твоя глас и твоето ехо смело,
а дързостта ми, свела чело, до теб щом застане,
целува дълго слънцето, погледа си свело.

Кичурите на косите ни – допрени
и търся, нося ли ключето още
на залеза в алените кръпки...
Оглеждам се на дъното в сърцето
от там не е преместено и още свети.

ПОСВЕТЕНО

... И нека вън е зима!
И нека вън вали!
Аз нотите в очите ти да имам
ще стопля и далечните звезди!

ТИ ПОМНИШ ЛИ…

Ти помниш ли 
пясъкът и чайките,
плясъкът на морската вода?
Ранени птици ние с тебе –
влюбени и сгушени на брега!
Ти помниш ли 
гларуса, на който даде име?
Нахрани го от топлата си длан
и пътя млечен не подмина,
а ме поведе уверено на там!
Ти помниш ли
зелените ни нощи
и белите ни, бели дни ?
Аз искам да ги има още
и по стъпките ни
уверено някой да върви.
Светът е кръговрат
на раждани звезди,
в който този морски град
е пристан на влюбени души!

ПИСМО ДО ХУДОЖНИКА

Нарисувай бразда!
Прекрачи я!...
Но после не питай
дали е съдба или орисия!

ПРОБУЖДАНЕ

Когато пак ме сънуваш – 
разлистена вишна в бяло
и отвориш прозореца, сънен,
аз ще съм нотата в гласа ти!
Не! Не затваряй съновника!
Нищо, че отговор не намери,
той към тебе пристъпва
и пробожда сърцето ти.
Остави тази наивна тревога,
усмихни се на небето.
Аз ще сляза при тебе с облака,
като сълза дъждовна в окото!

ОТКРОВЕНИЕ

В огнените ти зеници свети
отпечатък някакъв на боговете.
Всъщност знак е от безкрая – 
път от теб, до мене и до рая.

Свири някъде едно щурче,
в твоята риза намерило небе.
Наднича слънцето зад бука,
не вярва никой, че сме още тука.

Но е странно, че в твоите зеници
сричам още думи и нижа броеници
от пъстри дни и сбъднати надежди
какво от това, че мислят ни за грешни!

ОГНЕНА КОЛЕСНИЦА

В огнената колесница на юли
слънцето е слязло
и разплита плитките си смугли,
с огън земята белязало.

Макове алени палят пожари,
светят звезди в очите.
Влакове тръгват от няколко гари
до тебе да стигнат, поете.

В римата на слънцето 
да те открият,
като малко цветно зрънце,
в което крие се кълнче.

В тропота на трубадури,
в ромона на горския поток,
в ехото на вековни мури,
в порива за скок висок…

Разплита лятото коси
и жар земята ярко топли,
а в твоите огнени очи,
танцува споменът за моите рокли.

НЕ Е ТРУДНО

Очите ти ме търсят в пяната на вълните.
Отблясъкът от слънцето ги спира,
за да се вгледат в дълбините и да ме открият.
Но не е трудно да намериш нещо,
когато знаеш, че го има...
Трудно е, когато нямаш вяра!
Тогава ослепяваш. Оглушаваш.
Но какво е животът без сетива? –
Танц без музика!
Аз съм частица от тази тишина,
която съпътства плясъка на вълните!
Аз съм пяната на техния гребен!
Аз съм дъхът солен на морето!
Аз съм това... и ме има... Намери ме!
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СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ

ВТОРА ПУБЛИКАЦИЯ из стихосбирката под пе-
чат „ВЛЮБЕНИ СТИХОТВОРЕНИЯ”, 2018 г., изд. 
График, Варна

***
Събуждат се сами вълните на морето
за белите си чувства да търсят светъл бряг:
луната, светила в съня им и в сърцето,
не избледнява бързо и утро да е пак… 

Кръвта вода не става, дори и да мълчи…
И чувства шепнат в мен, изстискващи сърцето…
Животът е материя, а духът лети
в пространствата, които дава ми небето.

Намират ме вълните с пориви най-нежни – 
с узрелите лъчи в небесната камина…
И тръгват топлите течения безбрежни
към полюс на живота, скрил се в раковина…

И сивото изчезва след изгрева разлят – 
нехайството си светлината пак променя…
Следи на тъмното няма в белия ми свят:
днес вятърът е силен – ризата си сменя.

19.07.2018 г.

***

Живея, страдам с чувството, че се изплъзваш
от мен, защото всичко е вълна – трепери,
а гордостта е нож, на който се подхлъзваш,
калена не в любов, а в някакви химери.

Къде остана изворът ни – не бълбука
с вълненията в нас – съдбовни и назрели:
за всяка глътка въздух – свежа, многолика
борбата е без жал в космичните предели.

Но имам чувства аз – не ще векувам, зная,  
и истината е днес да отблъсна мрака…
Не съм и мислил силата му да призная, 
след него да те видя – утрото ще чакам.

20.07.2018 г.

***

Аз тихомълком се прибирам в къщи тъжен – 
водата предостатъчно е преживяла:
не чака помощ – няма с корен да ме върже
за някой бряг и тихичко да оцелявам.

И винаги остава жива тя, безсмъртна,
където и да я задърпат пак вълните:
отгоре е небе – душата й развързва…   
С пореден възел – да нахлуе в ширините…

Да се разлее в прилив, жаден за земята,
която може после лесно да забрави
и да отстъпи бързо без да се премята…
А може и послание да ми остави…

21.07.2018 г.

***
И вижда се – морето днес е побеляло
от зной, от самота, от чакане… Безбрежност…
Въпросът е – какво било е – и преляло,
че ражда се любов… И в светлото проглежда…

От счупената стомна към брега отива
и болки не усеща камъкът разпънат: 

с течения край бряг, в прибой със сила дива
отнася вятъра вълната – лък опънат…

Стрелата е крайбрежен бриз… И миг прохлада…
И твоята снага да милва не престава.
Животът да възкръсне трябва и пощада:
в косите бялата вода сребро оставя. 

22.07.2018 г.

***
Хоризонтът – всевиждащ, неусетно се скри…
И го няма брега с дома ми – пристанище…
И просторът далечен, но светъл се приближи – 
над водата простря прозрачните халища.
И са тъмни пак морските дълбини, недра,  
и от космоса тайните им не се виждат,
че в тях бурята пълни тежките си ведра:
и вълните към сушата все тъй прииждат…   

Не трепери денят – той отдавна е свикнал
с поведението двулично на всеки нов бал
и първичното, и страстта силно обикнал,
в мига най-бурен издига на пиедестал.
Неочакваното е факт – не и причина
и за утре нещо ново да се предвиди…
Но навярно ще трябва да привържа с шина
непознатото чувство – да не си отиде.

23.07..2018 г.

ПРИЗНАНИЕ

Този час е минута – 
знай, обичам те още,
аз съм твой и се лутам
между вчера и снощи…

Имам нежна утеха,
че си част от живота,
че си дух, че си дреха
на красивия вопъл.

И копнежа в душата
в мен надежди изплита:
аз изгарям с мечтата,
с всеки порив политам – 

като вик сред простора,
като птица в небето,
любовта ми опора                        
е за всичко в сърцето,

че е малка земята   
и в душата я нося:
на живота крилата
разстояния просят 

все към теб – по следата,
по която ще мина,        
за да може в съдбата
само слънце да има.

24.07.2018 г.

ВТОРА ПУБЛИКАЦИЯ из стихосбирката под пе-
чат „ИТАЛИАНСКИ МОТИВИ”, 2018

В НАЧАЛОТО НА АЛПИТЕ (или НО-
ЩЕН ПЕЙЗАЖ НА БРЕГА НА ЕЗЕРОТО 
В ГРАД КÒМО)

И е светло небето среднощно над Кòмо,
а Луната е кръгла като стомна на път…
Всяка глина ще счупи скалата отдолу – 
към Милано водите сини да потекат.

Но е силен пристанът тук – не го залива
дължината на езерото – сред планина.
А в сърцата на хората трепет разлива  
и прохладата – с надеждите за ширина…   

И градът е брега… А водата – пленена:
от скалите, от канари, от планината…
И бълнува за утро в нощта… Затаена
след завоите будни на връх висината…

И ме милва денят в съня ми – с очакване…
А от Алпите слиза светла, снежна следа:           
аз изкачвам догоре всеки връх – с блясване
на изплувала на небето в Комо звезда.

(20.10.2013 г., гр. Кòмо Италия),
16.08.2018 г., гр. Варна   

ИТАЛИАНСКИ ЕСКИЗ                                       

В памет на Пенчо Славейков 

Поезията ни и в Кòмо има връх – 
над езерото на духа изправен.
Издига се над нас. За Алпите е пръв.
И не остава никога забравен.

В Ломбардия поетите и днес тъжат,
щом стигнат до Брунате късно нощем
и ги посрещнe паметник, последен кът
на техен брат – сред дъжд и вятър мощен…

Звездите много близо са в това небе
и ярки – в тъмното те не изчезват…
Сиянието звездно е като сърце:
пулсира и годините проглеждат.

И всеки взема лъч, с любов пропит,
и с чувството за вечност, за надежда…
Животът утвърждава тук божествен мит,
а с болката и радостта зарежда.

24.10. 2013 г., гр. Кòмо, Италия,
четено същия ден в Grotto del Murnee, Albavilla 

РАЗХОДКА В БÈРГАМО
(или ПО ВЪРХОВЕТЕ
НА МИНАЛИЯ
И НА ДНЕШНИЯ ДЕН)

С високата си част градът на хълма гледа
от времето на келтите – дом в планината…
На стария площад до стара Цитадела:
фонтанът, градският часовник с висината…

Шедьоври ренесансови, архитектурни,
параклиса с декоративното изкуство,
базиликата Санта Мария Маджоре
в легендите се славят, предизвикват чувства.

Пияца Векия пулсира денонощно,
а мраморните лъвове града запазват –
величието историческо е мощно:
живее в мрамор, грациозността поражда.

А Виа Гомбито – традиционно тясна
е главна улица, но пълна с изненади:
с мелодии и сувенири… с пица прясна…
Създава атмосфера тя – за стари, млади.

Художественото в града край нас прелива…
И нови форми ни разкрива на човечност:
спокойствие, достойнство, радост се разливат
днес в Бèргамо – с небесна светлина на вечност.

(25.10.2017 г., 15.20 ч. Пияца Векия, гр. Бèргамо, 
Италия),
17.08.2018 г., гр. Варна
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ФЕДЯ ВЕЛЧЕВ

СРЕЩА

Когато разбрах, че някакъв мъж, 
облечен в зелено се подвизава 
нашир и надлъж, изпитах тревога, 
че няма да мога…
Мъжът пък за мен не узна. 
Това е простено: 
в очите му хвърлиха плява…

Капан изкопах, въпреки страха.
Околната врява послужи за тон
и влязох й в тон,
и бе отредено да търся разправа
к този пират самозван.
До него друг враг ми изглеждаше цвете.
Видях как Пилат си умива ръцете…

Той бързо пропадна…
Свободният трон ме подмами да седна
с мисъл последна, а кожата – ледна
ме кара отново натам да погледна:
съдба на прокажен и мене ще смаже…

Какво да му кажа неволно,
че слънцето пак свети смутено,
но вече далечно, смутено? И то ли е болно?

Съдба, справедлива и строга с мисъл последна –
не знам накъде да погледна…

ПРОБЛЯСВАНЕ

Изопнатият лък изпука –
изпусната стрелата излетя…
Заби се някъде в цепнатина
и кукувица мигом я закука.
Върхът й бе попил смола.
Пак слизам по познати стъпала…

И кон пръхти и хрупа
и давам му храна – 
с опашката ме тупа…

Запяха птички… И всички
поеха от мириса – цветя…

Кроежите са в сила
и невалидни сметките…
Тъй беше лани – така е и сега…

Бодежите на любовта
дозаслепиха пролетта:
побягна и не ме видя.

Лъка опънах.
Кукувицата закука.
Стрелата полетя…

Изчаткака, заглъхнаха подметките…
Изкачвам непознати стъпала.

ДУХОВНО ПОПРИЩЕ

„Прочее, всеки трябва да обработва
своята градина.”

Жан-Жак Русо

Благодаря ви, богове, че позволихте
на плахото и похватно, обхванато

от смут момче, да крепне и налива
сила около тръни и коприва, само
земята да оре и да си има своя нива.

Посред притихнало поле – десетократно
изкласила, тя благодатен поглед свежда
в очакване на времето за сърпове.

Благодаря ви, богове, че гледам синьото небе – 
край мене се подреждат и се усмихват цветове,
че насаме определихте кога да се родя… Къде
съдбата ми с конци съшихте до сетните ми часове?

И в трудни мигове не се скрихте, когато 
боен рог зове –  приятелски ме защитихте
от многобройни врагове.

Благодаря, че ме дарихте с усета за свобода
да не изменям на предците и да съм верен на 
кръвта.

И вместо мене вино пихте – 
в замяна тайна ми открихте:
да плевя в росната градина,
за да узреят плодове…

И време е да се бере.

***

Не мога да си обясня 
това присъствие 
на непозната  ведрина…

Не могат да ми обяснят защо
бетонните обятия гнетят,
а посевът на ранина
ме приковава към своя свят.

Наглед си е покорна равнината,
почитаща и силата, и планината.

Зъбат е каменният рид, пропит
от гордостта на минало величие.
Запазило се е приличие:
не вземам ничия страна…

Тъй мълчалив и в тишина
туширах всякакво различие:
и рид, и равнина са моята земя.

ПРИКАЗКА

Ето – цигулката, ето – лъкът…
Голямо полето, тъмен долът…
Малки щурчета стържат с крака.

Бездънно, небето отронва сълза…
Звезда полетя… Светулка мъждука.
Изгря и луна…

Скрил се е заекът.
Преде сърчицето – и днес оживя.
Паякът с прежда-надежда 
мрежа плете. Мрежа разстла…
Бездънно небето е и разцъфтя.

Уж на посоки се щура свирнята –
да нямат уроки баят на децата.
Бъбрива, тръстиката зашептя:
„Лика-прилика е „горната”

с „долната” – пренаселената земя.”

Докато дрямка очите притвори…
В тъмното някой още бърбори.
От труд през деня е уморена снагата
и сладък сънят е, и велика нощта.

УСЕТЪТ НА РЪКАТА

„Висшето майсторство понякога 
изглежда като непохватност.”
Лао Дзъ

Сред стъблата – триножник…
Темата – податлива.
Млад художник
в ширнатата нива…

Изненадващо, полъхът лих
прекатури статива
до преди малко неподвижен и тих…
И счупи молива.

Все едно,
но не бива – 
щом се втурва неведома сила,
тази плоскост за бъде трънлива.

По-добре укори и немара,
по-добре – недорасла тинтява
в много глуха, далечна дъбрава
и предчувствие за беда,
вместо плетеница прекрасна
където се плиска вода връз вода.

Два ръкава ще има реката,
помежду им – забрава.

И картината стана такава – чепата.
Бледа скица
на пресъхнала, жалка речица.
А къде е брегът – надълбоко
в земята-къртица…

Той притвори око.
Тежко сянка пребори –
най-подвижното светло петно.
Полетът – нисък.
Писък на сови.
От нийде водица…
Рови скрита къртица.

Затова е така ъгловата, чепата.
Камениста пътека – стръмна и тясна
води полека-река към светлината.

Но ревниви са силите гневливи, 
а пък техен събрат е бесът.
Не пътека, а камо ли път.
Преградила е всичко съдбата…

Доста сложен зигзагът за бяг.
Пренапрегнати сетивата…
Дух с душа – в несъвместимост.
И боята е с форма на слуз
и горчива…
И боята е съвсем неядлива…
Жари – дива коприва.
А ръката била немарлива.
С нечестност, пропита лъжата – 
там изчезна водата.
И каква, според вас
е на вкус свободата?...

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ, ЛИТЕРАТУРЕН ДЕБЮТ
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Oт брой 56
-Чалдисан си ти, ама баш 

чалдисан. Те татарите   тебе ча-
кат със смъкнати гащи. Курбан 
ще отидеш ти с твоя будала 
акъл, ама и децата, и мене поди-
ре си ще завлечеш като додат 
татарите. Селата щели да 
бастисват. Сами си палите сиро-
машката черга, будали. Да си се-
диш на потурите, че като ти 
зема една неокастрена...

Дебеланата не го пусна в кре-
вата. Алито спа завит с ямурлу-
ка си край оджака. Дигна се 
рано сабахлен, влезе в обора и 
извади старо, ръждясало шише-
не без кремъци, нечистено още 
от времето на баща му. Ятаганът 
беше ръждясал на чурук. Уда-
риш ли го на коляно, на три ще 
стане. За Алчо, дръгливия му 
кон, седло нямаше, ама и скъса-
ния чул ще свърши работа. 
Изтегли каруцата в снега на 
двора. Закова й двойни канати 
да фаща двоен товар. Впрегна 
Алчо. Цялото оръжие на каръка 
беше за буклука, но той се на-
кипри с него като паша на па-
рад. Скоро зурлите писнаха и 
той гордо тръгна. Айшето 
кълнеше след него.

-Нови менци щял да ми носи, 
наниз с пендари, ахмак с ахмака. 
Око за око ще ми вика, зъб за 
зъб. Ще видиш ти един зъб, за 
него ченето ще ти вземат. Аллах 
да ви гътне всичките. 

Влезе вътре, тръшна се на 
кревата, прегърна трите си деца 
и дълго рева. Не можеше да ги 
прежали, оплака ги като мърт-
ви. Никой не чу женския май-
чин глас. 

Башибозукът огради татарс-
кото село по видело. Зурлите 
писнаха, гръмнаха тъпаните и 
освирепялата, пийнала, жадна 
за кръв и плячка тълпа се юрна 
на юруш. Над двеста голи ятага-
на лъснаха жестоко и първата 
кръв обагри чистия сняг, 
първескиня. Макар и без мъже, 
селото не се даде без бой. Ня-
колко държеливи старци, по ко-
равите момчета и шепа смели 
жени успяха да грабнат пушки-
те. Бяха малко пък и бяха разде-
лени. Гърмяха зад дуварите на 
къщите си. Пет шест читака се 
захлюпиха по очи, но това беше 
капка в придошла река. Кръвта 
само подлуди шайката катили. 
Глутницата се юрна и прегази на 
нож отчаяната слаба съпротива, 
къща по къща. Последната 
пушка млъкна и започна клане-
то. Прекараха цялото село под 
ножа. Ловяха младите жени и ги 
връзваха по дърветата на дво-
ровете като добитък. Плъзнаха 
из празните къщи като гадини. 
Влачеха всичко и тъпчеха в ка-
руците; от менци, сахани и зла-
то до халища, юргани и дрехи. 
Зад каруците навързаха коне, 
крави и овце. Мъкнеха чували с 
жито, брашно, качета със сире-
не или мед. Завлякоха даже пи-
ростиите и дилафите от 
оджаците. Али каръка дълго се 
мъчи да откачи веригата от ня-
какво още топло огнище и се 
изгори. Ръцете му станаха на 
пашкули, но я свали заедно с 
подпорните камъни и 
напречника. Опоскаха селото 
като скакалци, натъпкаха кару-

ците дикме(до горе) и го одари-
ха на мръснишки кеф. Изтърка-
ляха няколко бъчви вино на 
двора. Стреляха в тях и виното 
бликаше като кръв. Подлагаха 
уста под чучурите и лочеха 
жадно, до безумие. Довлякоха 
младите жени в двора на онба-
шията, разпраха им ризите от 
шията до петите и пареха голите 
им тела с факлите да им играят 
голо хоро в снега. Луната гледа-
ше отгоре пребледняла.

Майката на Чингизq вързана 
за дирек на чардакаq заплю пия-
ния ходжа и го прокле:

-Тиq аллах нямаш, ходжа. 
Шейтана те е яхнал тебе. Бе-
ловласияj сарахошин замахна и 
стовари ятагана си с тъпото 
върху главата й. Жената увисна 
на дерека. Но това не му стигна:

-Хасан, Мехмед я на таз 
дърта джадия й ударете един 
кеф, голям, корав, дървен. На-
бучиха старицата на кол и я 
изправиха в средата на двора. 
Бабата издъхна в адски мъки. 
Жените онемяха от ужас. 
Изреждаха им се дълго, на 
всички. Гавриха се и нечовешки 
оскотели ги изклаха до една. За-
гащиха се и се пръснаха по ка-
руците. Само Али каръка не 
можа да си върже потурите с 
изгорените си ръце и седна в ка-
руцата по гол задник. Керванът 
се изниза в полето и селото 
пламна от четири страни. 
Изгревът и пожара се сляха в 
едно и сякаш подпалиха цялата 
снежна и ужасена герловска до-
лина. Асан пехливан пришпори 
коня си и настигна ходжата в 
челото на кервана. Пияният 
турски духовник се клатеше на 
седлото. Отзад на претъпканата 
му с плячка каруца, влачеше 
крака вързано полуголо девой-
че, почти дете. Асан пехливан 
плю пред краката на коня му и 
го спря:

-Катил си ти ходжа, кара ка-
тил. Аллах нямаш. И кефа ти 
объркан, дете за кадъна си по-
мъкнал. Поне в каруцата го ка-
чи, шейтан имам!

-Дете ли, мома ли, туй е воля-
та на аллах. Той ми прати таз 
малечката робиня.

-Няма да месиш аллах, 
мискинино, туй са твоите 
мръсни мераци. Ти насъска фу-
карите да изколят селото и да го 
запалят. Ти си крив, Аллах 
пръст в тази работа няма.

-Туй е джихат, Асан ага, на 
аллах душманите трепя.

-Какви душмани, мюсюлма-
ни, жени и деца без мъже. Един 
душманин мъж в селото не ви-
дях.

-Ти ли ма съдиш Асан пехли-
ван, ти си по-голям катил от ме-
не.

-Трепал съм хора, ама не като 
тебе. Всичките мъже са били, 
сичките пушки и саби са държа-
ли. Живот съм залагал, живот 
да зема. Ама, ти туй не го отби-
раш, ходжа.

Скопена ти е душата на ба-
баитска чест и сичките ти изме-
кяри (слуги) са таквиз. Сам си 
ги води. Жени да колят, бакъри 
да крадат, дечица да зеносват. 
Ама да знаеш, че този път е 
твой, не е на аллах.

Извади ятагана си отсече въ-

жето, вдигна детето с другата си 
ръка и го сложи върху намота-
ните козяци в каруцата. Шибна 
коня си и препусна през полето 
към Ески Джумая. От цялото 
село оцеля едно, единствено 
момче. Още от началото на кла-
нето се свря под яслите в обора. 
Когато турците се олисаха в гра-
бежитеq докопа един оседлан 
кон и в суматохата полетя към 
конака на хана. 

Тази нощ онбашията не пусна 
конниците да си идат по селата. 
Всички се натъркаляха в долна-
та соба, облечени и с пушките 
до тях. Конете стояха оседлани 
във вътрешния двор. Окачиха 
им само по торба зоб на шиите. 
Младите зелени войскари скоро 
захъркаха, но Чингиз не мигна 
цяла нощ: „Войната върви пък 
Плевен отвсякъде загащен. На 
Шипка гяурите се опънали яко 
и спрели Сюлейман. Нещо не 
върви на добре. Хубаво, че тука 
руснака го спряха.” Цвиленето 
на кон и виковете отвън го 
извадиха от мислите за войната 
и го върнаха в Герлово. Излезе 
на чардака и видя в ръцете на 
стражите, разтреперено, 
разплакано и окървавено малко 
момче: 

-Бате ,бате, няма го вече на-
шето Падарино, бастисаха го, 
изгоря. 

-Що думаш момче, кой го 
бастиса, ко стана с хората?

-Всички изклаха, аз как се 
отървах само Аллах знае.

-Кой удари Падарино?
-Как кой? Турците от Пласти-

на. Асан пехливан ги водеше. 
Момчето изведнъж млъкна и за-
хълца. Татаринът скочи от 
чардака и го вдигна на ръце:

-Думай, бре момче, що 
млъкна?

-Майка ти бате, на твойта къ-
ща, ходжата я преби като псе я 
преби с тъпото на калъча. Пре-
би я и на кол я набоде.

Детето прегърна онбашията 
през врата и ревна с пълен глас. 
Сърцето на Чингиз спря да бие 
за миг, но после заблъска лу-
дешки в гърдите му и страшния 
му белег от сабя през бузата се 
наля с кръв и затуптя като 
прясна жива рана:

-На конете – тихо каза онба-
шият, толкова тихо, че плачът 
на момчето го заглуши – Преди 
Пластина в дола на Хайван 
чешма ще турим пусията (заса-
дата). Наближат ли, по мой знак 
гърмите само на месо. Ранени и 
живи не ща! Калъчът да играе 
подир фишека. Турчин ли е, гла-
ва да няма.

Яхна коня си и препусна. 
Ордата полетя след него. 
Момчето остана само на двора. 
Силите му го напуснаха, свлече 
се на стълбата, подпря глава на 
дирека и заспа. За първи път в 
живота си сънува аллах, обул 
кървавите шалвари на заклана-
та му майка. Ордата мина в га-
лоп през Угледно и порасна с 
още десетина пушки. 

Тъкмо завардиха Хайван 
чешма вече по видело и кърва-
вата кавалкада се зададе. 
Отпред яздеха конници. Пияни-
те мъже дремеха по седлата и се 
друсаха като чували плява. Най-
отпред на краден бял кон се 

кандилкаше дъртият ходжа.
Чингиз вдигна пушката и се 

примери кратко. Оловото 
пръсна главата на божия служи-
тел като диня и голямата бяла 
чалма литна в небесата окърва-
вена. След първия самотен 
изстрел изтрещя оглушителен 
залп. В снега пльоснаха двайсе-
тина читака, покосени от раз. 
Викове, суматоха. Конете се ра-
зиграха. Няколко каруци изля-
зоха от пътя и се преобърнаха. 
Турците се опитаха да бягат, но 
затъваха в дълбокия кален сняг, 
покрил блатото под чешмата. 
Пушките не млъкваха. Дъждът 
от куршуми продължаваше да 
ръси безмилостно, оскотялата 
от ужас паплач. Каруците се мъ-
чеха да обърнат назад, но не мо-
жеха да завият в тесния кален 
дол. Куршумите жилеха като 
рой разгневени оси. Долът се 
заприщи с повече от двеста тру-
па на коне и хора. Когато 
пушките млъкнаха, лъснаха 
шашките. Дерето пищеше, реве-
ше, хъркаше и проклинаше. 
После бавно замлъкна, обезгла-
вено, удавено в собствената си 
кръв. Али каръка се ветрееше 
на опашката на кервана после-
ден и неговата каруца единстве-
на не хлътна в огнения обръч на 
засадата. Още щом чу първите 
изстрели скочи от колата и 
хукна назад по баира. Потурите 
му се свлякаха и той продължи 
да подскача на бокаи (с паднали 
в краката гащи). Изкатери 
пълзешком урвата и спря задъ-
хан на билото. В този миг нещо 
го тупна по гърдите и го опа-
ри.Той бръкна в пазвата си и 
извади куршум. Погледна го 
учудено и се ухили да уши:

-Топъл още пущината, ама 
отмалял. Късмет извадих, че не 
може да дупчи. Каръка един път 
голям късмет извади. Но аллах 
мислеше друго. Изтрещя пушка, 
отзад зад гърба му. Куршумът го 
удари между плешките, прониза 
го и отлетя. Алито се отпусна 
отмалял, седна в снега и забоде 
очи в огромната кървава рана. 
Тежкият куршум на кримката 
му беше изкарал червата:

-Вай, вай, децата ми? – по-
мисли си Али каръка и издъхна 
без да узнае, кой му изпрати то-
зи последен купшум; някой гне-
вен татарин, клетвите на жена 
му Айшето или самият Аллах. 
Татарите яхнаха конете, пре-
пуснаха и влязоха във вече вдо-
вишкото,турско село. Сега 
никой не плъзна по къщите. 
Никой не разчекна кадъните, 
никой не кла деца и старци. Са-
мо залостиха вратите и цялото 
село пламна; къщи, дамове и 
плевни. Къщите пищяха с чо-
вешки глас, а дамовете и обори-
те цвилеха, блееха и мучаха. 
Откъчеше ли се някой по чудо 
от огъня, поваляха го с куршу-
ми. Омразата беше ослепила чо-
вешките души с омраза. На 
връщане онбашията свали май-
ка си от кола и занесе тялото на 
старицата в конака. Сам я изкъ-
па, уви я в савана и я занесе на 
ръце на мусалата (камък за 
оплакване на мъртъвци). Цяла 
нощ стоя край нея със стомна 
ракия в ръка. Пресуши я до дъ-
но, но огънят й не го хвана, а 

мислите му го разтягаха на 
чакрък, бодяха го като нажеже-
ни шишове: „Е, онбаши,д окъде 
я докара, изкла ги до крак, село-
то изгори с хората и добитъка 
барабар и що от туй, майка ти 
ще се дигне ли от тоз камък. Ка-
къв е тоз твоят джихат, право-
верни да трепеш. Такъв, като 
техния! В корана пише, че друго 
нещо е джихата. Свойта си душа 
да изчистиш, свойте си грехове 
да пребориш. Пък ти, Чингиз, 
първо чуждия грях подгони, не-
го изгори жив. Ама всичко се 
връща на този свят, пък кой 
крив, кой прав мердвен дюня 
(лъжлив живот) – сам се успо-
кояваше онбашията – Що тъй са 
фанахме гуша за гуша. Не е то 
само за едина кяр. Взехме му 
ний пашалъка на турчина. 
Объркахме му стария табиет да 
стриже раята като овца, по кефа 
си да я дои, по кефа си да я ко-
ли. Тоз, нашият нов Крим му взе 
раята на турчина, няма човеци 
за добитък тука. Има труд, за-
наят, майсторлук и плата за не-
го. Всяка глава да си струва 
акъла. Ей, за този ред, на смърт 
ни намразиха. Ама слаби бяха, 
затаиха са. Щото ордата тука 
здраво варди за ред и право. На, 
замина ордата тяхната Турция 
да варди. Завист, злоба и алч-
ност надигна змийска глава и 
право в сърцето ни клъвна. 
Отрови ни всички, изби на, 
кръвта ни изпи. Как да го вардя 
туй Герлово, с кого ? Утре ще 
тръгне насреща ни и Могилец. 
Най-голямото читашко село, 
триста пушки от там излизат. 
Юрнат ли се те и башибозука от 
Тузла ще довтаса подире им. 
Два пъти по толкоз. Куцо и са-
като ще нарами пушка да трепе 
и граби. Как се спира тази 
паплач с трийсет саби. Радул да 
викна, пак нищо. Стотина 
калпака и те калпави… Хиляда 
чалми как се спират със сто 
калпака?... Онбашията мислеше 
на глас и спореше сам със себе 
си. Да стегна керван в Ески джу-
мая да ги водя. Как ще отсъди 
валията, ами кадията. Кръвта на 
вода не става и татарите ще 
излезем криви. Пък и таз война 
на къде ще завърти, кой 
знае...Ти остави кадията,Чингиз, 
до Джумаята мож ли стигна по 
туй открито поле. Отвсякъде ти 
се види дирника, на първото 
турско село та бастисват и 
толкоз: ти мъже нямаш, тез 
момчета младите под ножа, а 
жените момите и децата на па-
зара по две за грош. Война е, 
животът пара не чини. Не,туй 
не бива! Да събера сичките села 
на едно и тъй да ги вардя и туй 
не иде, сили нямам. Една пътека 
саде остана, хабер на татар паша 
да пратя. Да върне ордата тука, 
щото не я ли върне, аман ни е 
работата – няма Герлово, няма 
татари. Изядоха ни нас турците, 
ама техния си гроб изкопаха. 
Тоз път казака силен, всичките 
гяури ще скочат отгоре им и чак 
в Анадола ще ги натирят. Ще ги 
изметат от тука. Пък там вече 
турчин на турчина рая ще бъде. 
Ама хак му е на турчина, щото е 
все будала от аджемията до ве-
зира. 

Следва
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СИЛВИЯ МИЛЕВА

ПЯСЪЧЕН ЧАСОВНИК

Вълните гонят се като стрели
подобно на минути с бриз-чаровник
и плуващ гларус дрезгаво крещи.
Тече морето в пясъчен часовник.

Оставил боси, пясъчни следи
денят минава като бърза стъпка
и времето задъхано лети.
Безмилостно смъртта живот не връща.

Улисани в солените води
рибарите с охота хвърлят мрежи
с мечти за улов и с чела в бразди
без да осмислят часовете прежни.

Животът е разпенена вълна,
която стигне ли брега умира
и само нейде в бликнала сълза
утеха скрита живият намира.

АЛПИНИСТИ

Достигнали планински върхове
и сливайки се смело с небесата,
разсекли с длани мощни ветрове,
изкачват алпинистите билата.

И покоряват снежни хребети
в студа пронизващ с горещаща си кръв, 
без страх от бурите, лавините,
побеждаващи дори самата смърт…

…Те сгряват се сами със своя дъх
под напора на ужасяващ вятър
на път към този недостъпен връх,
съзряли и първичния ваятел.

Но срещнат ли метежната вълна
с изстиващите си сърца в гърдите,
остават в ледената пелена
с обет, като орли във висините.

СТАРИТЕ КЪЩИ НА ВАРНА

Аз още помня старите ни къщи 
със скулптури на хора и глави, 
величествени исполини същи, 
монументални слънчеви дворци.

С прекрасни орнаменти и кубета –
стилни архитектурни чудеса, 
с фасади дивни – с клонки и лалета 
на стара Варна бяха гордостта.

Балконите им – с причудливи форми – 
с фрегата, с каменни орли, с жита 
у чужденците будеха възторзи, 
носещи славата им по света.      ?

Какво остана днес от тези къщи, 
потъващи преди в разкош и лукс –
ведно с гравюрите – шедьоври чисти
в темелите разбиха се без вкус.

Превърнаха се в шарени витрини, 
в кичозни ресторанти за пари, 
дворовете – в пристройки с магазини, 
за спомен само купола стърчи.

МИНЗУХАРИ

Върху едва останалия сняг 
като свещички в огнени пожари 
наболи са сами, незнайно как, 
в полето пролетните минзухари.

Порасли до зелените треви 
в студено време, с полъх на южняка, 
обнадеждават всеки, може би, 
че слънчев лъч в зората ще дочака.

И тръпне обновената земя 
под цветовете жълти като пламък. 
Порадвайте им се за миг сега! 
През пролетта животът им е кратък.

Разцъфват минзухарите и в мен. 
Догарям аз като една свещица...
Животът, който ни е отреден, 
отлита бързо като вик на птица.

ЕСЕННА НЕГА

Аз знам, че ме обичаш, но защо, 
за кой ли път въпроса си задавам, 
защото съм от друго естество, 
или с капризите не ти дотягам,

защото съм усмихната дъга, 
притихнала лоза пред буйно вино... 
Повярвай, аз съм есенна нега, 
на мене ми е нужно силно рамо.

Понякога съм мъдра и добра, 
като затишие пред силна буря 
и твърде често с птиците летя, 
с един замах и ветровете будя.

Не ме сравнявай с тихата вода, 
не знаеш как повлича надълбоко, 
не съм случайна някаква искра, 
изгаряща понякога жестоко.

Сърцето ми не крие злоба, мъст, 
душата ми е нежна и лирична.
Аз търся своя бряг след дълъг път, 
обичай ме защото съм различна!

АКО

Ако все пак някой ден си решил 
да наминеш край мойте огради 
и от прелюдии мрачни си пил
разбий всички илюзорни прегради.

Или върви си по пътя студен 
и не отваряй вратата желязна, 
отмини с вятъра бързо стъжнен 
и затвори се в душата си празна.

Ако обаче решиш да си с мен 
силно почукай с дъжда по стъклата, 
под стрехата ми ще си приютен 
както бъдник в огнището се мята.

Влез и подай ми силната си ръка, 
а сред брокатите в лунната свита 
аз ще съм твоята малка звезда,
ти – най-сияйният лъч от зенита.

ПЛЕТАЧКИ НА ДАНТЕЛИ

Почти през цялата година 
на стари маси в Морската градина 
жените, твърде остарели, 
продават брюкселски дантели.

И с пръсти от артрит надути, 
плетат покривките прочути, 
от синджири, всякакви розетки 
и нежни рози в редки плетки.

А чужденци – наперени и горди 
под звуците на просяшки акорди 

разглеждат сложните фланели 
почти изцяло от дантели…

Високомерни хора подминават, 
но с трайни спомени остават 
за старите женици обеднели – 
плетачките на брюкселски дантели.

ЦИГАНСКО ЛЯТО

Незнайно спомените как нахлуват
щом литне птичето последно ято
и ненадейно образи изплуват
в усмивката на циганското лято.

Не беше нито есен, нито зима,
а може би помежду тях в средата,
когато слънцето с лъчи без сила
отдавна теглило ни бе чертата.

Неопознали любовта напълно,
докосвахме ръце и устни през нощта.
Немигнали се сливахме безмълвно
в трепетни чувства, страст и топлина.

Аз тази свобода на сетивата
във времето не мога да забравя
и споменът, щом литнат пак ятата
вълнува ме и ме опиянява.

ВЕЧЕР

Разгонва облаците силен вятър 
и лъхва ме вечерна хладина,
разгъва леко звездния си шатър 
небето и ни хвърля в тъмнина.

Годините ме бодват като жило, 
притиска ме животът уморен, 
а щастието – литнало хвърчило 
далече е от земния ми ден.

Обичам да сме вечер двама с тебе 
и в болката, и в радостта дори, 
макар, че минало е всяко време 
на трепети, копнежи и мечти.

С нас още ли е любовта – не зная, 
луната само има вечен брод, 
но искам във вечерната омая 
да бъда с тебе цял един живот.

ПОСВЕЩЕНИЕ 
На мама

Усмивката ти е разцъфнал храст 
под лъчезарието на зората, 
като на славей песен – твоят глас, 
очите ти разпалват светлината,

най-ласкава и нежна – твойта длан, 
галеща преди главичката ми детска, 
на душата ми сега си пристан, 
където ми прощаваш всяка грешка.

Разсърдиш ли се си горчив пелин,
но бързо всяка болка се забравя, 
като икона образът ти мил 
в неволя пътя верен ми показва.

Сърцето ти – единствен божи храм, 
където всеки може да поплаче, 
а мъдростта ти е дълбок геран, 
от който има още да се учи.

Като скала най-твърда от гранит, 
най-силно винаги е твойто рамо.
Макар да съм отдавнашен поет 
за теб не стигат думите ми, мамо.



Варна, бр. 4 (57), септември 2018 г. 11ЛИТЕРАТУРЕН СВЯТ, ЛИТЕРАТУРНИ ГЛАСОВЕ

Така да я докараш! И историята 
с Еней /Еньо/ – също. Техен прате-
ник бил и спасител на рода. Който 
го може, го може! Колко евро ви 
докара, а?! 

Сега и италианците им подра-
жават. 

Обаче те поне са откърмени от 
Вълчица. И в класическото оперно 
пеене са напред. И пеят само на 
италиански! Да им завиди човек – 
какво самосъзнание, какъв рене-
санс, каква класика! 

И като кажат Енио Мориконе, 
мед им капе от устата. Слушат го, 
преслушват го, венцеславят го. И 
правилно! Композитор е човекът! 
Голям композитор! Не се излиза 
насреща му! 

Но да погледнем непредубедено 
името му Енио (по българско 
произношение Еньо) Мори_коне 
(долната черта моя – ВС). И какво 
излиза – Еньо дето мори конете! 
Значи оценъчна фамилия, съвсем 
наша! 

Щото ние, българите, сме та-
лантливи, ама припрени. 

Ний ангелите си морим ката 
ден, ката час, ката минута, че едни 
коне ли?! 

Хайде сега, ще се излагаме! Луд 
умора няма! (Виж и топонима Лу-
догорие /Делиорман/, и името на 
футболния фаворит „Лудогорец“! ) 

Добре, че Бог е българин! И че 
го има, за да ни прощава. 

И ме обзема едновременно и ра-
дост, и тъга...

ЗА ДИАЛОЗИТЕ
И ДЪРЖАВАТА

В БЪЛГАРСКОТО „НИНЕ 
И ПРИСНО, И ВО ВЕКИ 

ВЕКОВ“
Монолози, диалози, коловози, 

кувьози, куриози ама по нашенски, 
не по Платона. 

Ние Пла/нк/тона не го уважава-
ме, защото ядем риба. А рибата – 
сама да си търси колая. 

Ама види се, че и тя поумня, и 
прихвана от нас. 

Сега най-голямата се облажава 
със средната, средната – с по-
малката, малката – с още по-малка-
та и ... така нататък. Верижна 
реакция! 

Какво ме гледаш. И ний сме 
учили физика. И закона на Нютон 
го знаем. Само че ни се ще, като ни 
удрят по главата, поне да е по-та-
ка... – не с ябълка, ами  с някоя по-
тлъстичка пачка. Може и повече от 
една. Няма да делим мегдан я или 
да се сърдим и припираме! Хора 
сме, нютоновци, експериментатори, 
ракиджии, винари, боляри, тъпа-
нари. Всякакви! Свят шарен, голям! 
Всичко има, всичко се въди по на-
шите земи. От векове! 

Вървим след тъпана и събираме 
парсата. Щото ако не го правим 
други ще удрят тъпана и ще ни съ-
дират кожите. Всичките! 

А живеем на кръстопът!!! Къде 
ще се скриеш? 

Който мине, замине все на гости 
ни идва – за малко, за много, за 
временно, за вечно. Няма угодия! 
Няма управия! Не можеш да се 
сърдиш, не можеш да придиряш. 
Колкото, толкова, съдба! 

Затуй сме вип тъпанари – висо-
ки, окати, черномустакати, дебе-
ловрати, устати, расови, хиляди, 
маса, народ – брат до брата и 

вандал до скот. 
У нас всичко е 

велико и голямо от 
векове – Велики Преслав, Велико 
Търново, Симеон Велики, Велико 
Кехая, Вела мома, Вельо, Велко, 
Божко кавалджия, Биг Брадър, 
Випкадър, Великата майка на бого-
вете, Богородица, Баба Яга, Дядо 
Торбалан, големият врящ казан ... 
И делата, и помислите са ни такива. 
Леле, мале, шашка да ти спретнем, 
мавзолей да ти взривим! Ако не от 
първия път, от втория , ама пу-
шилката е винаги голяма. Със си-
гурност! 

Хайде сега да не си връзваме ку-
сур. Идеални хора няма, идеални 
условия – също, да не говорим за 
идеален живот.  Трябва да сме голе-
ми..., за да си опазим малките кожи. 

Тъй де, не ме гледай из под 
вежди, че аз да не те погледна – не 
сме толкова дебелокожи,  да знайш! 
Робство след робство, рояк след 
рояк не остана нищо в нашия со-
как. И байчото викна: „Грабвайте 

гората! Дървесина, братя, валутата 
чака! Може и с огньове, може със 
секири!“ А другите цъкат – очи си 
умили, неспособни нещичко поне 
да разберат. Как възкръсват мърт-
вите все във странство? Как? Под 
вънкашност нова и под ново име. 
Все едно какви сме и какви сме би-
ли!  

Затова сме големи, разбра ли! 
Едни в портфейлите, други – в ума. 
Сметките и недвижимото иму-
щество ни взеха страха! Трети – в 
юмруците, четвърти – в пеенето (до 
Миланската скала са стигнали, че и 
оттатък – през девет земи в десета). 
Пети - в говоренето (туй Брюксел, 
туй Европейски парламент за нищо 
го нямат). Шести са обрали кайма-
ка от всичкото и затова са 
отличници! От училище! Българи-
нът е невиждано трудолюбив, 
схватлив  и ученолюбив! Дай му да 
дели мегдан – туй улични схватки, 
парламентарни справки, пощенски 
и енергийни пратки и препратки, 
приватизационни сделки, улични 
престрелки, компромати, дебати ... 
Еша си нямаме! Но това е само на-
чалото. 

Запеем ли, света ще уплашим и 
рибата. Как ще се храним тогава? 
Няма да ставаме тревопасни и да 
нагъваме Пла/нк/тона  я! 

Затова си мълчим или хвърляме 
по някой кьорфишек за тонус от 
време на време. Да държим будно 
гражданското съзнание и 
общественото мнение. 

Ония от унизените и оскърбе-
ните, дето припяваха „Стани, ста-
ни, юнак балкански”, а после като 
призраци бродеха из Европа, 
стигнаха най-далече. 

Сега си седят на топло и циви-
лизовано, и на свой ред хич не 

искат да стават. Научили са си уро-
ка и са му хванали дамара и на този 
живот, и на новата стара бере-
кетлия година: „Стани, стани, Ни-
не! Домът остави ни! До година, до 
амина! Да е моя твойта крина! 
Здрава да ти е гърбина!“ 

Имейлите им и те цивилизовани 
на Ф, че и на две Ф-та даже за-
вършват – „Стани шефф!“ Пър-р-
рдон! Кирилицата пя под ножа – 
еничарската, на тежка сватба. И се-
га се дави в шльокавицата. Да жи-
вей латиницата: Stani_Scheff (с 
долна черта)@ (маймуна) abv.bg! 

Той и оня, артиста от Филибето, 
белият Фернандел със слънчевата 
усмивка, го каза. И върна  „Исто-
рията“ без да му трепне окото! Без 
дебат! Без реплики и дуплики! С 
достойнство! Защото Българинът 
не бива да се поддава на провока-
ции! Той трябва да е твърд и 
отстояващ – като скалата, „на коя-

то ще съградя моята черква”, както 
е записан в кръщелното. И си дока-
за човекът името! Така де, веднъж 
се раждаш на този свят и за едната 
чест живееш! Особено ако трябва 
да прочетеш някоя лекция в Аме-
рика! 

Не можа само да върне азбуката 
и да вземе новата, че да нацъфтим 
като латинки в лехата на българс-
ката демокрация. И „да се порадва-
ме“, и да ни се порадват!

И на това благодарско! Всяко 
зло за добро! Не бива да сме 
черногледи - стига ни тази награда 
да кажат в пленарната зала на 
Брюксел, че сме окати и тъй 
перфидно(непонятно) устати. 

Щото ако не си отваряш очите, 
други ще ти ги отворят! Пък като 
си затваряш устата, други си я 
отварят вместо тебе. Така си губиш 
хем красноречието, хем ангелогла-
сието, хем философията ти отива 
на кино /от 6 до 5!/. 

Язък ти за тракологията, язък 
ти за руните и руините, язък ти за 
орфизма, язък ти за богомилство-
то... 

Деца, деца на Логоса, осиро-
тяхте ли?! И откъде да я взема тая 
„вера”, че да ви нахраня с нея, и да 
не се боите за утрешния ден. Откъ-
де, а? Добре че очите ви са „глухи и 
неми, такива големи”, че никой и 
нищо не може да се скрие от тях. 
Никога!

И сега като се замисля: право да 
седим, криво да мерим, хубаво е, че 
не сме по „Диалозите”. Нашта песен 
е друга – монологична, кахърна, 
гурбетчийска, без път обратен, за-
щото море и суша – необятен све-
тът е розов сън за нас. 

Затова винаги завършваме с 
едно пространно и събирателно  
„Хе-е-е-е........й!” или „Хо-о-оп!”  И 

то се оказва 
центъра на вселе-
ната и звездното 

песенно послание на нашата плане-
та до другите незнайни светове и 
цивилизации. 

Защото отдавна сме сиктирдо-
сали Пла/нк/тона и ядем само го-
ляма риба – от Искъро и гледаме от 
най-високото – от Витоша! Защото 
сме Деца на Логоса! И за да преглъ-
щаме, пием нектар (медовина) – 
питието на боговете! 

Голата вода сме я оставили на 
американците, дето са зад океана. 
Там да си седят! Да я изследват и да 
си я пият, да си я пият,  да се нена-
пият и пак да остане! Хак да им е! 

Каквото почукало, такова се и 
обадило! Затова и „За държавата” 
по друг начин изглежда в нашите 
очи, умове и сърца: „Всеки втори – 
враг на народа, всеки първи – пре-
зидент!”  

Истинският антрополог, футу-
ролог и социолог веднага ще забе-
лежи, че светлото бъдеще се е 
превърнало в светло настояще, в 
една заветна, но вече реализирана 
борба на видовете! Дистанцията е 
скъсена – „на една ръка разстоя-
ние“ – хората са обнадеждени. Мъ-
жете знаят защо! 

Кале, майка, Каменница! Щели 
да ни водят за носа, а? 

Кой – европейците или амери-
канците? Може, ама, де де ...

Братът,  Черноризец Храбър, и 
той го рече в „За буквите“, толкова 
години по-рано, в средата на 
тъмното Средновековие: „На това 
какво да кажем или що да речем на 
такива безумци? Има и много дру-
ги отговори, които другаде ще да-
дем, но сега нямаме време...“

ПЕДЯ ЧОВЕК – ЛАКЪТ 
УСТА И ШАРЕНИЯТ 

ПУМПАЛ
Педя човек – лакът уста е една 

от онези невъобразими  бърканици 
на природата, носещи щастливо 
бъдеще за себе си и катастрофално 
нещастие за останалите. 

Напарфюмиран, пригладен и 
елегантен – досаден  всезнайко. С 
глава като пумпал – върти се накъ-
дето ѝ падне. Докато падне голяма-
та излагация. После тишина. Иди, 
че разбери?! 

Където не го сееш, там никне. 
Където е нужен – никакъв го няма. 
Ти го търсиш на Бузлуджа, той се 
обажда от Брюксел. Ти му четеш 
конско, той ти поръчва оркестъра 
на Горан Брегович за сватби и 
погребения. Сладки води, едра ри-
ба – шаран до шарана! С две думи – 
спокойно можеш да си поминуваш 
без него. 

Ама кой ти чува, кой ти разбира?! 
Думата друга отваря. Молят го, 

канят го, легенди създават. И току 
го изписват за единствения адвокат 
и спасител по всички въпроси. Па-
нацея на общественото развитие! 

Борбата с рахита, рака и детската 
смъртност е овладяна. С раздвое-
нието на личността – също! 

Те надъхани, той нахъсан! Така 
се ходи на война срещу света и сре-
щу себе си.

Ей, малкият, спри се и си върни 
дипломата, дето я нямаш. 

Какво? Имаш ли я? 
Извинявай. То сега като си по-

мисля – каквото си искаш можеш 
да имаш. 

Ѝмането ѝмане отваря, голият 

облечен ходи, докторът боледува  – 
шах и мат! 

Ако не успееш да се впишеш в 
играта, заминаваш за ЮАР, Ла-
тинска Америка, или за Австралия. 
С легитимен паспорт и еднопосо-
чен билет! Иначе те пишат персона 
нон грата. Дори, като за пред хора-
та, те пускат за международно 
издирване. По дирята на безследно 
изчезналите! Обаче над теб разпъ-
ват огромен, надежден и непрогле-
ден  чадър, същински златен 
скарабей, с който ти благодарят за 
добре свършената работа. Свят го-
лям и спасение дебне отвсякъде, 
все ще се намери едно злачно 
местенце за тебе.

Изобщо  Педя човек – лакът 
уста доказа неизтребимостта на 
лепнещата Ляпчева политика: „со 
кротце, со благо и со малко кютек“. 
Кютека за будителите, сиреч за бу-
далите, дето се правят на Статуи на 
свободата. Стоят изправени с фа-
кела на нова вера, с устрема на нова 
ера, и се противопоставят. Кюфте-
тата – за юнаците, дето не можеш 
им излезе насреща нито в едноли-
чен двубой, нито в ескадронен на-
бег. И все со дебели криваци! 

Ха да ни кажете кривиците, че 
да ви изправим гърбиците – 
безплатно! Такъв е девизът им. За-
това Педя човек – лакът уста ги 
обича съдбовно и безгранично. Не 
мъже, ами дялани камъни. 

Сложи ги където искаш, напои 
ги колкото искат – и пак са си на 
мястото. Без тях градеж не може! С 
тях дори непревземаемата китайска 
стена изглежда детска играчка, 
купчина луканкови разядки или 
бучка кафява захар.

Така да я докараш – хем да ядеш, 
хем да градиш, хем да превземаш, 
хем песен да пееш, подслаждайки се. 
Все управленчески навици за 
хармония на тялото и душата.

Аз, Педя човек – лакът уста, 
твърде много обичам културата. 
Без нея не мога да живея – да ди-
шам и пиша тъй както умея. Затова 
си назначавам придворни поети и 
музиканти. Те могат всичко!

Казват, че Бог живее в тях и спи 
във всички останали. Може и така 
да е. Затова им гласувам пълно до-
верие и дребни поощрителни су-
мички. Да бдят и да ме боготворят!

И те ми се отблагодаряват както 
подобава – с обезсмъртяване, възпя-
ване и помазване. Пито, платено! 

Системата работи – от античността 
до днес. Тя магарето в звездочел жре-
бец превръща и грозното патенце в ле-
бед. Даже и Тракийският класически 
героически епос „Илиада“ в ста-
рогръцки.  

Креативно мислене, креативно 
назначение, креативно възнаграж-
дение! Стига с този негативизъм и 
нихилизъм. Стига с това 
черногледство!

Не! Не ми подхващай песента за 
слънчогледа! Вече има нова генна 
модификация. Нито гледа с питите 
си слънцето, нито узряло свежда 
поглед към земята. Следва си своята 
линия, знае си своята сметка, гони 
си своите добиви. Интересът клати 
феса!

А животът е хубав, защото се 
върти около мен. Като пумпал е – 
шарен и забавен. Днеска един, 
утре друг и все на себе си прили-
чащ. Гледай го и му се радвай. 
Ако можеш.

От стр. 2
ПИТАТ ЛИ МЕ ДЕЙ ЗОРАТА
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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.

Каталожен № 115

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

И аз прочетох:  

ВСИЧКО ТРЯБВА ДА 
СЕ Е НАМЕСТИЛО

Ние днес сме пияни!
Днес на нас ни е весело!
И напук сме засмяни – 
животът каши замесва…

Утре ще бъдем трезви,
утре – от уважение,
скучни и нелюбезни…
По дяволите с напрежението!

Ние днес сме пияни!
Днес на нас ни е весело!
Буйни сме и засмяни…
Всичко трябва да се е наместило!  

Ховрино, 1955 г.

… Заспахме преди разсъмва-
не. Аз се събудих на пода, гол до 
кръста. Всичко около мен беше в 
стъкла, навярно съм лежал върху 
начупени бутилки (закалявал 
съм се като Рахметов).

Владимир лежеше на дивана 
по гръб и дишаше дълбоко. Аз 
отидох в кухнята да сложа чай-
ника. Върнах се. Едва след два 
часа моят гостенин се събуди.

От водката се отказа. Каза, че 
ще изпие един силен чай: „Днес 
имам много работа.” Аз го 
подпитах: „В театър Таганка ли?”. 
„Да – отговори ми той – в „ТЕА-
ТЪРА НА ТАГАНКА”. И тук аз 
седнах на моя кон: „Володя, не на 

Таганка, а – в Таганка. Така е и 
исторически. Цяла Москва е би-
ла разделена свободно на сели-
ща. Имало е Таганско селище. Но 
не можеш през цялото време да 
казваш: „Живея в Таганското се-
лище.” И така се е получило: „В 
Таганка”. Вземи каквато и да е 
художествена литература, както 
и да е публицистика от дорево-
люционното време. Пише и се 
произнася само: „В ТАГАНКА…” 
И неволно си припомних сти-
хотворението:

СПОМЕН ЗА ТАГАНКА

Тихо е днес при нас в Таганка,
само мишките драскат в кухнята,
двора, покрива обхождаща, 
скита моята котка – махлянка.

Ние ли не знаем, че нощта
е така подходяща за песни...
Може и до Красная пресня
да стигнеш бавно с песента...

Навярно и преди е било така – 
към Пушкин е тръгнал Маяковски,
ветрецът приятен, московски
го е направил крилат – с висота.

А люлката на дневната светлина
ръждясал фенер разклаща,
стражът като бавачка скука хваща
в квартирата на поета в тишина...

Първите пристъпи на виелица
долавя все нашата Таганка, 
портиерът ни – чичо Саша

От стр. 1 я разчиства с ведро в поледица.

И в съседство с мен, така близо
зад тромавите и малки къщи,
бележници на момичета

и момчета
осветява в нощта луната рижа.

Разговорът в сърцата е невидим – 
и за това, и за всичко

се провежда,
а и Маяковски нарежда
на поетите в джобовете рими.

Тихо е днес при нас в Таганка.

„Любопитно!” отреагира 
веднага Висоцки. „Ще се опитам 
сега така и да го произнасям... 
Ето, виждаш ли, не е без полза 
това, че се срещнах с тебе – с ко-
реняк жител на Таган!...”

След закуска тръгнах да изпра-
тя Владимир до театъра. И в съ-
щото време трябваше да напазаря 
в магазина: предстоеше ми зами-
наване на геоложка експедиция 
до Чечено-Ингушетия. Преди 
излизането ни от двора пре-
дупредих нашия пазач, леля До-
машна, него винаги да го пуска 
(естествено, когато бях в Москва) 
и да предаде на своите колежки 
същото. А на него му показах на 
кой прозорец е необходимо да 
почука. Нямахме телефон. Особе-
но мобилни телефони. „И ти 
знаеш къде да ме намериш – 
отвърна ми той с усмивка – И не 
само когато необходимостта те 
доведе до ресторанта…” 

Но, за съжаление, да се 
срещнем повече не ни се удаде…

Но срещите се състояха. В 
частност на 22 юли 1994 г. на „Го-
голевски булевард” в къщата с № 
8: „ПОРТРЕТ НА ВЛАДИМИР 
ВИСОЦКИ”

В навечерието роднините на 
Владимир Семенович поискаха 
от Сергей Борисович Симаков 
(отец Сергий) да представи 
портрет за участие в изложбата. 
На мое име беше издадено 
пълномощно и аз на 21 юли 1994 
г. занесох работата в музея „Та-
ганка”. И, както може да се види 
от документа – със срок до 10 
август. А тя остана... почти 8 го-
дини. И, къде само не пътува...

Говорих в музея с Людмила 
Владимировна Абрамова (между 
другото, рожденият й ден е на 16 
август) и с Никита Владимирович 
(с рожден ден на 8 август). Порт-
ретът на С. Б. Симаков (рисуван 
през 1981 г.) беше изложен в Рига, 
в Дома на техниката, на персо-
нална изложба през 1989 г. Много 
вестници в Рига писаха за това: 
„РИГАС БАЛСС”, „ЛАТВИЯ 
ДНЕС” и др.

Запазил се е вестник 
„Московски университет” от 25 
януари 1988 г. Това е материал с 
десетилетна давност на препода-
вателя от геоложкия факултет А. 
Тюрин за срещите му с Висоцки 
през 1978 г. По това време аз, 
както винаги, съм бил на инже-
нерно-геоложко проучване…
Превод  СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ

НИЕ ЛИ НЕ ЗНАЕМ, ЧЕ НОЩТА Е ТАКА ПОДХОДЯЩА ЗА ПЕСНИ...

Гърция. Остров Делос. Античен теашър Испания.Астурия, езерото Енол

Италия, Соренто Фицрой
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