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105 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО
НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

РАДИ РАДЕВ

„ГРАДИНИТЕ НА РАЯ”

„И ВСЕКИ ОТ ТЯХ Е СОБСТВЕНА ВСЕЛЕНА”
(из интервю с поета Боян Ангелов – председател на СБП)
***
Трудно е да се разкаже една
толкова наситена на личности и
събития история, каквато е историята на СБП. Все пак нека си
припомним,
че
датата
на
възникване е 8 септември 1913 г.
– след трагичния за родината Букурещки мирен договор, който
довежда до Първата
национална катастрофа и до прощаването
с идеала да видим
обединена и цялостна
България, за който са
паднали десетки хиляди наши предци.
Бившите съюзници на България окупират
Македония,
румънските войски
стигат до подстъпите към София,
а Фердинанд е издал заповед да
не се стреля срещу румънците.
Завърналите се от фронта
български писатели решават да създадат обединение,
което да съхрани духовните
граници на Отечеството.
Учредители са Минко Неволин, Никола Ракитин, Димитър Подвързачов, Стоян
Дринов, Димитър Бабев и
др., а за председател на новото сдружение е избран
Иван Ст. Андрейчин. Редовните членове на Сдружението се обръщат към Иван
Вазов, д-р Кръстьо Кръстев,
д-р Иван Шишманов, Ал.
Теодоров – Балан, Тодор
Страшимиров, Тодор Влайков да се запишат като почетни членове. Всички те
приемат с радост тази чест.
По-късно към сдружените
писатели се присъединяват
Пейо
Яворов,
Йордан
Йовков, Елин Пелин, Александър
Балабанов…
***
Бихме могли да разделим
историята на Съюза на няколко
периода. Първият, условно казано, очертава времето от 1913 до
1944 г. Това е време на политически и социални сблъсъци, но
сдружението се е стремяло да бъде над тесните партийни интереси. Председатели на СБП тогава
са Кирил Христов, Божан Ангелов, Елин Пелин, Михаил Арнаудов, Тодор Влайков, Добри
Немиров, Стилиян Чилингиров.
През 1923 г. по идея на проф.
Иван
Шишманов,
започва
връчването на годишните литературни награди на СБП за найдобра книга в различни жанрове
– проза, поезия, публицистика,
детска литература… Правят се
успешни опити за защита на
авторските права на писателите.

Периодът 1944–1989 г. също е
противоречив. Съюзът е идеологизиран до краен предел, но това
не пречи да бъдат създадени незабравими произведения, които
не са загубили своята актуалност
и
очертават
възходящи
тенденции в родната ни литература.
Третият период, започнал след промените от
ноември 1989 г., като цяло
нанесе удар върху очерталите се благотворни процеси на литературата ни.
Въвлечена в убийствените серпентини на неолиберализма и издигнала
своите апологети, новата
политическа върхушка,
създадена от червени ренегати и самозабравили се реваншисти, прави непрестанни
опити да предаде и продаде нашата история, нашето настояще

и бъдещето на децата ни. За радост, в огромната си част членовете на нашия Съюз съхраняват
родолюбивите идеали, които са
били въжделение на предишните
поколения творци. Времето е
трудно, бих казал – страшно, но е
имало и по-страшни времена.
***
Истина е, че звездните мигове
на Съюза през неговата вековна
история са много. Свързани са
със създадените от негови членове шедьоври на българската литература. А през неговата
история и с настоящите му членове съюзените писателите са
близо 1700. И всеки от тях е
собствена вселена. Разбира се, че
има и своите недостижими
върхове – Иван Вазов, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Христо
Смирненски, Йордан Йовков,
Елин Пелин, Гео Милев, Никола
Вапцаров, Димитър Талев, Ата-

нас Далчев, Александър Геров,
Димитър Димов, Генчо Стоев,
Йордан Радичков, Николай Хайтов… Бих могъл да изброявам
още и още…
За съжаление, към съвременните български писатели
отношението на държавните
институции не е еднозначно. Бих
могъл да кажа и по-тежки думи,
но щом държавниците не искат
да увеличат бюджета за култура,
какво друго да очакваме? Остават
чуждоземните фондове и фондации с техните асимилационни
стремежи за заличаване на найдоброто от българската класика,
изхвърляйки от учебниците и
учебните помагала нашите литературни шедьоври. Почти три десетилетия се бави приемането на
Закон за защита на българския
език, писменост и книжовност,
макар това да противоречи на
Конституцията.
***
Една от първостепенните ни
задачи е да способстваме за приемането на Закон за защита на
българския език, писменост и
книжовност. Участваме в трудната битка за постигане на позитивни резултати при защитата на
авторските права на българските
писатели. Търсим възможности
творческите съюзи да получат
субсидии от държавата и по такъв начин бихме могли да бъдем
по-полезни на своите колеги.
Искаме да изградим Център за
българска литература към СБП,
чиято основна задача ще бъде защитата на авторските права на
български писатели, чиито книги
се съхраняват в обществените
библиотеки.
***
В момента имаме подписани и
действащи договорености с повече от двадесет писателски сдружения по света: Европейски
съюз, Русия, Сърбия, Франция,
Македония, Китай, Германия,
Италия, Пакистан, Швеция,
Унгария, Турция, Армения, Словакия, Бразилия, Кувейт, Гърция,
Швеция, Украйна, Куба, Швейцария… Имаме готовност в
обозримо бъдеще да подпишем
договори с Казахстан, Румъния,
Хърватия, Индия, Грузия и
Полша. Поддържаме приятелски
връзки
с
дипломатически
представителства у нас и по такъв начин нивото на литературните
контакти
нараства.
Имаме вече покани да бъдем домакини на международни литературни срещи между държави
от различни континенти.
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– последна част на ПЪРВА КНИГА на романа –
Oт брой 57
Черната вест полетя към
Върбица при пашата преди
майката на Чингиз да легне в
гроба.
Страшната мъка за
съдбата на Падарино
и жестокото отмъщение на татарите скова
в ужас сърцата и душите на българите.
Скупчиха се около Радул като деца, гледаха
го право в очите и
най-после всичките додаха на
един акъл „Радул войвода да
мисли вместо нас.”
Радул го беше измислил
отдавна.
Мъжете нарамиха на гръб чували с
брашно.
Жените
натъпкаха всичкото злато и сребро в
пазвите си. Младите натириха чердата говеда в гората.
Повлякоха денкове
с топли дрехи. Други помъкнаха и белите, рунтави халища, не
можеха да ги прежалят, но
после ги захвърляха по баирите.Тежкият товар им извади душата по стръмното.
Радул нареди да натоварят с храна двайсетина
коня. Водеха ги неговите
момчета. Изкачиха се на
Караташ в дебелия сняг
ни живи, ни умрели. Набутаха се в топлите
землянки,тръшнаха се на
пода и заспаха.Войводата
с голяма мъка отдели
трийстина
мъже
да
вардят в окопите на смени. Когато след час провери стражите, те до един
здраво хъркаха. Само старият козар вардеше и тях
със старото си
тежко
мечкарско шишане:
-Калпави хора, войводо, всичките до един
пишман хайдути.
Заспалият боен стан на
българите извади късмет, че
башибозука не го удари тази
нощ. На другия ден докараха и
българите от смесените села,
които все още не бяха бастисани. Мъкнеха още храна и
денкове с дрехи. Станаха повече, мъжете се поокопитиха. Добиха кураж. Вече никой не
спеше по постовете. Всеки си
знаеше мястото в окопите.
Излъскаха пушките. С часове
се мереха на нишан и все по

често улучваха. Децата играеха
на топло в егреците. Жените
месеха хляба. Всички сядаха да
ядат заедно. От Караташ цялата
долина се виждаше,като длан.
Селата бълваха пушаци на гигански черни
талази, а паднеше ли
нощта се превръщаха в
огромни нестинарски
жарави, по които лудо
танцуваше само обезумелия вълчи вой на
вятъра.
Българското село Герилово извади късмет – когато
двама се карат третият печели.
Турците и татарите се хванаха
за гушите. Трепеха се едни други, палеха селата си и
все подминаваха голямото гяурско село. Чак
на петия ден една голяма чета гелмета (пришълци) от Тузла се
изсипа пред Герилово.
Юрнаха се по къщята,
претършуваха и преровиха навсякъде; ни добитък, ни златоq ни
хора. Струпаха мършавата
плячка на мегдана; стари бакъри, пирустии, софри и сахани,
някоя ръждясала коса и тъпа

брадва. Всички се струпаха
около главатаря си и започнаха
да умуват:
-Де е туй село, ага, уж живо,
пък умряло?
-Трън да завъртиш, нищо
няма да закачиш.
-Де са тези хара? Туй село
не е бастисано, една къща не е
горяла пък нищо за зимане
няма.
-Шейтана ли ги е обрал тез
гяури и за нас нищо не оставил, маскарата .
На стр. 9
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ЛИТЕРАТУРЕН СВЯТ - СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

из АНТОЛОГИЯ ПОЕЗИЯ на СБП
ХРИСТО ЧЕРНЯЕВ

БАЩИНО ОГНИЩЕ
На Иван Кръстев
И аз в напреднали години влязох.
Сърце, нима затуй весден клониш ти
към свойто (както нявга дядо Вазов)
бащино огнище.
И как можа туй време да го срине,
да го прегази и да го разнищи.
О, тихи и божествени руини –
бащино огнище!
И сенките на мама и на тате
са сладък сън. И кой ще те заприщи,
далечен спомен от мечти крилати –
бащино огнище?
От люлката под старата черница
ехтеше смях. Ала сега дали ще
отекнеш с трелите на волна птица,
бащино огнище?
Възкръснало – разтуха и отплата
за мойта скръб – над свойто коренище,
ме стопляш, силно грейнало в душата,
бащино огнище!
АТАНАС МОЧУРОВ

КОРЕНЪТ
В памет на Васил Попов
Не за успех и слава съм дошъл –
дойдох, защото трябва да живея.
Ако на някого изглеждам зъл,
това е само негова идея.
Не мога и не искам да шумя.
И мисълта ми – тромава и бавна –
подобно корен спечена земя
на битието смисъла вдълбава.
Едва когато всичко изрека,
а нека да ме чуе който иска,
едва тогава ще подам ръка
да се сбогувам с врагове и близки.
Виж: времето косато завъртя –
коситбата ще бъде безпощадна
и може би и моите листа
сред всички окосени ще попаднат.
Измрели еднодневки, стебълца,
лисичета със хитрост вездесъща,
заблуди на посредствени сърца –
туй всичко само в почва се превръща.
Ще дойде ново племе някой ден
и щом земята спечена погледне,
ще види, че пробива стрък зелен…
Защото корените мрат последни.
КОЛЬО СЕВОВ

КОН
Не знам защо, но себе си със стария ни кон сравнявам.
Не мога да пропъдя спомена за него в тези дни.

А някога той грива под светкавици развяваше –
и галопира неведнъж по облаци и долини…
Потрепваха нозете му подобно звънки струни,
пришиваше му развигорът вятър вятърни крила
и дивно цвилеше по пасбища по нощи лунни –
във пролетни надбягвания бе по-пъргав от стрела…
Но времето и него като всички с нищо не отмина:
натрупваше върху гърба му бавно тежкия товар
и все по-тромав, неподвижен ставаше с годините –
дори не можехме да го запрегнем във долапа стар…
Баща ми го натири най-подир в косените ливади –
свободно да посрещне в последния си миг смъртта.
Но не измина седмица и вкъщи някой се обади,
че вълк му е прегризал гърлото във края на нощта…
Замина си от този свят неподозирано трагично.
Като клавиши се белееха строшените ребра.
Кому са нужни химните за битките епични –
една сега, във възрастта на зрелостта, разбрах.
ПЕТЪР АЛИПИЕВ

ЛИСИЧЕ
Такава безпределна синева
май месец тука не познава.
Косачи крачат в меката трева.
Под облаците паяжина плава.
Дъхти на гюзум слънчевия ден.
Потръпва лайката, белее.
Един щурец като листо зелен,
виси на сламчица и пее.
Сред тая вечна, мила чистота
и в тоя рядък миг, когато
светът е цял изпълнен с доброта,
с опалови отблясъци и злато –
косач, изправил чорлава глава,
изплашил реещо до него птиче,
със вик работниците призова:
- У-ууу… насам, открих лисиче!...
И всички бързо, на табун голям,
нарамили коси и дълги вили,
се втурнаха след миг натам,
звяр в храстите и в себе си открили.
И тичаха, и викаха: „Бий, дръж.” –
доде лисичето застена.
С коравите си пръсти дребен мъж
го тури мъртво до купена.
И легна то далече от света
в сеното също като живо.
Кадънки пееха във утринта
и се ухажваха щастливо.
Звънеше горе синия простор.
Летяха пухчетата бели.
И хората, с доскоро мътен взор,
стояха там глави навели.
БОЯН АНГЕЛОВ

САМОТА
Кажи ми, кажи бедни народе,
кой те в таз робска люлка люлее?
Христо Ботев
В дрезгавината на сърцето разхожда своята забрава.
Мушицата му е свидетел, а паякът го наблюдава,
без да говори, не защото от Господ му е забранено.
Човекът гледа съществото, почти е неодушевено
пространството между вратата и заскрежените
прозорци.
И снеговита е мъглата… Като брадите на пророци
безлистните дървета свеждат очите си,
лениво кимат…
Жена му е небесна прежда, деца не случиха да имат.
Хвърчи снегът и без да спира до покривите
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ще натрупа.
Човекът в кухнята се свира, за да си стопли
постна супа,
ракия бяла да си сгрее, да си нареже малко зеле.
А телевизорът синее от гняв, че силиците взел е
на хората и ги облъчва с трагедии разнопосочни,
че някой нагло си поръчва всеопрощания безсрочни.
Човекът къса календара сред януарската голгота
и като клада се разгаря в дълбоките очи на Ботев.

ДИМИТЪР ХРИСТОВ

БАЛАДА
ЗА ЛЮБОВТА
Любовта оцеля
посред толкова много омраза,
озарила чела
и с огнище сърцата белязала.
Любовта оцеля
посред ревност и завист, и скука –
тя е слънцестрела,
подлудила леда на капчука.
Любовта оцеля
и кръжи над гнезда и комини,
гдето тя е била,
неочаквано пак ще премине.
Любовта оцеля,
надживяла и смърт, и неверие –
херувимски крила
над главите ни тя е разперила.
Любовта оцеля –
пчелен звън в белоцветните вишни…
Сред света черно-бял
без любов човекът е нищо.

АТАНАС ЗВЕЗДИНОВ

ЕЛЕГИЯ
Жените, като есен кратки,
жените с белите забрадки
копаят царевица. Крачка
по крачка. Вече кой ли път.
Жените с белите забрадки
в зелена нива край морето.
Морето с хиляди мотики
копае, тръгнало към тях.
И пада залезът. В гората
самотната кукувица вика.
Аз слушам кукането. Чакам
да продължи. И ме е страх:
морето с хиляди мотики
копае без да се обръща,
пристъпва бавно към жените,
а те не мислят за това.
И също тъй вървят към него,
и странно слаби и могъщи –
като над люлки се навеждат
над царевичните стъбла.
Море, недей, не ти ги давам!
Те имат работа. Почакай!
Върни им миговете кратки
на детството и любовта…
Но късно е
и ето, плават
навърти белите забрадки –
там, някъде зад хоризонта,
където пада вечерта.
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ПЕТЪР АНДАСАРОВ

НЕ ЗА СЕБЕ СИ,
А ЗА ПОЕТА
Когато часовниковите стрелки разпуснат
вашите работни минути
и прегърнете свободата си, и с приятели
тръгвате към вечерта,
аз затварям времето си между каторжни стени
и се заключвам,
и търпението ми стиска зъби,
от неизвестното ме е страх.
О, как ме измъчва тишината
на необятното пространство върху белия лист,
как ми е трудно да разбера говора на нощта
и плача й подир дъжда;
да вградя в строгите рамки на стиха
своите объркани мисли,
да усмиря между оградите му
на думите яростната вражда.
За да осъмне трудът ми щастлив
и на прага на нов ден щастлив да ви срещна –
вместо разсъмване, да ви подаря лист – с думи –
стройни като пътеки.
За какво друго да мечтая в този живот –
и чист като ангел, и грешен,
за какво друго, освен в тъмни минути –
в душите ви – с думи да светя.
ИВАН ЕСЕНСКИ

ЕЛЕГИЯ ЗА СНЕГА
Могилите, загърбили снега,
и вятърът в прегракналите жици,
и гарванът – макар да не е птица,
а буца бедна българска тъга –
където да погледна, все съм аз.
каквото и да чуя – все е мама,
макар да е прегърнала баща ми
отдавна под пресъхналия бряст.
По устните потръпва „Отче наш!”
и се възнася в белотата димна.
Додето поглед стига – все родина,
а я наричах глупаво „пейзаж”.
Сега стърча сред нея примирен
с надеждата за някой ден отсрочка.
И гарванът подскача – жива точка
на черновите овъглени в мен.
Снегът скрипти като разсъхнат под,
опънат нейде досами небето.
и нито звук, ни знак оттам, където
изчезна вече толкова живот.
Рояците на белите пчели
се вият и ни обинтоват бавно.
Вали спокойно, светло, православно –
от Мухово до Пазарджик вали:
засипва всичко в някакъв захлас
и всичко чезне в месивото зимно.
И вятърът въздиша: „Сине… сине…”
И пак въздишка „Аз съм, мамо, аз!”

до хоризонта заграден съм аз от суша,
а моят кръст е грапав от ръждата мирски меч.
В теб няма нито бог, нито коварство, ни лъжа,
в теб тътне безпощадната човечност,
над теб неуморими птиците кръжат…
Море, море, сияние далечно!...
НАДЯ ПОПОВА

РИТОРИЧНО
На Иван Есенски
И каква стана тя, Иване,
с нашите скъпи внуци?
Твоите – наполовина германци,
моите – наполовина гърци.
След Коледа пак си заминаха…
Дали ще ги видим скоро?...

Море,
ти толкоз хора на брега остави
и толкоз мачти и платна отнесе,
и толкова удавници забрави
през лятото, в раздиплената есен.
Не искам спомени за теб да слушам
и да се плиска във нозете ми безбурна реч.

и флагът – също чер –
разбиваше се рибата в скалите
на магма и хайвер.
миришеше на мърша и на кратер,
н спиритичен дим,
и слънчевата глъч ни изненада
интимно да мълчим.
Тогава писъка на хищни птици
разнищих в твоя чест
и хор на властници и еретици
гъмжи в слуха до днес.
РОЗАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

***
ВМЕСТО НЕБЕТО
виждам очите ти.
Ласки.
И мил
хоризонт.
Синьо-зелени
фарове плискат.
Моята същност.
И стон.
Сякаш дошли
от съзвездия
истини.
Ято искрящи
вълни.
Дарове
хвърлят.
И връщат
пречистени
Две
преродени
души.

На кого да разкажем приказка,
да попеем за „… моя горо”?
Те са хубави и зелени –
досущ като нея, гората.
Още рано е с теб да тлеем,
да се жалим и да жалеем;
словото ни държи, ината –
оня жилав, с планинско върше,
подквасения с тих бял Дунав,
дето няма ръка – да го скърши,
нито вятър – да го издуха.
Той държи ни гръбнака изправен
сред сатрапи, лъжи, миражи,
той пред чуждите ни издава
като дрезгав звънец на прокажен.
И ни праща светулки след всяка
прашна жътва и празна дата…
Казват, че сме изпуснали влака?
Е, да тръгваме. Па водата.
ДИМИТЪР МИЛОВ

НЕБЕСНО ВИНО
На тях, поетите, им е присъщо
да носят бремето на свойта слава.
Нима сега за хляба свой насъщен
поетите пазачи нощни стават.
До късно пият виното на залеза,
но болката остава все на дъното.
А месецът върти на показалец
като синджирче тяхното безсъние.
Защо ли Бог със дарба ги наказа
като животът мира им не дава.
А славата като след дълъг празник
започва бавничко да се прозява.
Заспива тя. Те цяла нощ будуват.
Нима да пазят хляба си предимно…
А все така душата им жадува
за красота и за небесно вино.

МИХАИЛ ГРИГОРОВ

СИЯНИЕ
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ЛИТЕРАТУРЕН СВЯТ - СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

МИНКО ТАНЕВ

ХИМН
Разпрахме царствената пелерина
на тинята със стръв –
от вулканично дъно сме, родино,
от богомилска кръв.
Морето беше с черен креп покрито

ЕЛЕНА ДИВАРОВА

СЕЛФИ
Облите камъни слизат како река
към устието на бързото време.
ече животът камък по камък
надолу
по закона на спасението.
Нас ни заглажда всяка беда,
нас ни окръгля всяко униние.
Обли сме камъни. Бяхме скала
преди милиони години усилни.
Виж – колко прах, колко прах по брега!
И празни бутилки пътя сподирят.
По.нагоре от вчера е същият залез,
пред него мълчахме.
Днес с него се снимаме.
ВАНЯ АНГЕЛОВА

ЗА ДА ПРОСТЯ
Пресичат ме безсънни часове,
горящи още в огъня на здрача.
Припряна ласка нощем ме зове
от блясъка под твоите клепачи.
Зората будна – житно зърно – грей.
Аз спирам и замирам, за да слушам
нестихващите песни на Загрей.
И мирисът на сочни диви круши
се носи сред могили и треви.
Вървят след мен блажени ветровете.
Земята моя нека ми прости
да мога да простя на боговете.

4
Светлината през кръглия прозорец – люка на кораба, бе нежносиня, но плътна, като че ли летяха
край плътни стени и всички те бяха боядисани в синьо.
Необикновен кораб със сложно
оборудване, в който малкият Славен разглеждаше заобикалящите го
странни предмети, устройства и
книги.
– Ела Мира, ела да се поразходим, опирай се на всичко, което е
около нас – плахо покани своята
сестричка малкият чипоноско.
Децата вървяха, залитайки, придържайки се едно друго, а очите им
не изпускаха странните
стъклени кутии, цветни
копчета, фееричните като завеси спуснати от
тавана сребърно-бели
прозрачни прегради. Тези завеси- прегради бяха в края на всяко
отделение.
Славен и Мира бяхa
единствените
деца,
пътници в Совалката
„Тера” и не помнеха как
са попаднали в нея. До
тях се доближи висок мъж в елегантно синьо облекло, кимна им с
глава и ги покани да седнат на
стъклена пейка. След това им се
усмихна и запита:
– Знаете ли къде се намирате? –
гласът му звучеше не като на
обикновените земляни, а като че ли
през някаква тръба и кънтеше като
ехо.
Славен се престраши:
– Не помня защо и как се озовахме тук, но ние сме на летателен
кораб. А вие кой сте – колко
странно говорите?!
– Аз съм Вен, а вие сте наши
гости на Совалката „Тера”. И сме от
планетата „Тера”, а вие сте Земляни.
Говорим почти всички 6500 езика
на земляните и пазим цялата им
история.
– Как така, как умеете да говорите толкова много езици? Къде са
нашите родители? Има ли и други
земляни на Совалката „Тера”? – попита Мира и сините ѝ очи се взряха
във високия планетянин, а Славен
стисна здраво ръката на малката си
сестричка.
– Вие сте тук, за да ви покажем
нашата планета, да ви научим да
помните. Вие деца, сте чисти, неподправени и всичко, което видите
и запомните ще бъде достоверно.
Не се тревожете, вашите родители
са тук и с тяхно съгласие ще ви покажем тайни, които никой землянин досега не знае.
– Ах – възкликна Славен – и на
сън не съм си представял, че ние с
Мира ще видим друга Планета.
– Следвайте ме – подкани ги високият жител на „Тера”.
Изкачиха някакви стълби и
пред тях се откри огромна зала със
стъклени стени и множество огледални квадрати, като че ли някой
ги е рисувал с гранитни камъчета.
– Може да се доближите до
стъклено-огледалната стена – предупреди ги Вен.
Мира се огледа в малките огледалца-квадрати и видя, че цветът
на очите ѝ е по-тъмен от обикновено. Това огледалце им придаваше
дълбоко син цвят, а погледът ѝ стана проницателен. Мислите ѝ скачаха, прескачаха, като че ли отваряха
квадрати.
– Малката красавица се доближи и нежно се докосна до
квадратно огледалце. Подскочи
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инстинктивно назад, тъй
тата Юрис и тъга се
ТИТИ ШАХИНЯН (ТАКУХИ МИНАСЯН)
като квадрата се плъзна
изписа по лицето му. Понавън от стъклената стена.
чувства как някой го
Това беше кутия-шкафче,
дърпа за ръкава и
което се отваряше при доподскочи от радост като видя
дължаваха да слушат разказа на
косване. Славен доближи сестра си
малката, синеока Мира.
Славен. Никой не проговори. Като
и двамата надникнаха любопитно в
– Бързо идвай, ще се учудиш
че ли някой рисуваше. Картини се
отворената кутия.
какво намерих, следвай ме – ожисменяха, факти се поднасяха убе– Това е нашата подвижна
вено го задърпа Мира.
дително, докато малкия разказвач
библиотека – насочи ги Вен.
Хванаха се за ръце и с бързи
спря.
– Можем ли да извадим коженакрачки стигнаха зала цялата в
– Планетата „Тера” – повтори
та книжка отвътре, да я разгледастъкло, огледала и различни фигубащата – „Тера” означава Земя и
ме? – попита Мира.
ри по тях, нарисувани с камъчета
съдейки по твоя сън съществува
– Да, отворете я … – отвърна Вен.
от гранати.
планета Тера, т.е. Земя в по-развит
Славен измъкна книжка, която
– Но това е невероятно… Като
вид на нашата Планета Земя.
тежеше доста и започна да я
че ли сме в Совалката „Тера” –
Мира скочи от столчето си и се
разгръща. На първата
разпали се Славен.
доближи до Славен.
кожена страница бе
– Помниш ли от съня си, кой
– Разкажи ми, какво ни казаха
изобразено животно,
квадрат докоснах – попита Мира –
от Совалката „Тера”, има ли тайна,
а над него звезди и
Насочи ме.
която можем да научим от тях?
други планети.
Славен се огледа и подкани Ми– Мира, това е всичко, което
– Но какво е това
ра точно към този, който с нежно
помня от съня си. Искаш ли да
Вен, как да разгадаем
докосване Мира бе отворила в съотидем в старата библиотека и да
тази рисунка? – заинтеня си. Доближиха се и прочетоха
потърсим книги, стари книги, найресува се Славен.
надпис: „Не пипайте. Тези шкафчестарата книга…
Вен взе книгата в
та са заключени и кодирани.” Но
– Деца, не се бавете – им извиръце, наведе се и поМира се престраши и за учудване
каха родителите.
сочи:
на брат й докосна квадратното
Мира и Славен излязоха и се за– Това е животно
огледалце. Шкафчето се отвори.
пътиха към трамвайната спирка.
от преди хиляди годиЛюбопитните им очи надникнаМира носеше на гърба си малка
ни и е обитавало Планетата Юрис.
ха бързо, но вътре я нямаше кожераничка, в която грижливо и
Планета е загинала и по-късно се е
ната книга от съня на Славен.
предвидливо бе прибрала малък
родила Нова Планета. Била е заоМира извади малкото си фепрожектор, тетрадка и химикал, а
биколена от много други планети и
нерче, освети всички ъгли на
Славен разкопча раничката ѝ и дозвезди.
шкафчето, но то беше празно.
бави от любимите си вафли с
– А, знаете ли коя е Новата Пла– Разбира се, това беше само сън
фъстъчен крем. Качиха се в
нета, появила се при загиването на
– каза момчето – но в него аз видях
трамвая и разговаряха разпалено
Юрис? – попита Мира.
тази стая. Навярно няма такава
за Совалката „Тера”. Хората около
– Новата Планета е вашата –
планета „Тера” и тази кожена
тях им кимаха и слушаха с интерес.
планетата Земя с нови обитатели,
книжка не съществува.
Трамваят спря, последната
вие – земляните.
Силен лъч освети стаята през
спирка беше недалеч от старата
– Но това е невероятно… Откъкръглия стъклен таван. Чу се шум,
градска библиотека. Мира и Сладе знаете това? Колко стара е вашасуматоха, хората тичаха по коридовен стигнаха до сградата и с радост
та планета Тера? – попита Славен.
рите и бързаха да излязат навън.
видяха, че могат да влязат, библио– Ние сме в Галактиките от ми– Вижте, вижте, каква неветеката беше отворена.
лиарди години. Ние не водим войроятна Совалка – се чу мъжки глас.
Мира се забърза между огромни
ни, а пазим това, което ни е
Мира и Славен, задъхани на
скулптури, стъклени витрини, в
завещано, пазим и това, което
изхода на библиотеката отправиха
които имаше стари издания на книостава от тези, които загиват. Вие
поглед към небето и видяха неоги, на грамофонни плочи, на ръкоземляните сте едностранчиви и
бикновена метална совалка да се
писи, на корици – облицовки на
много агресивни. Вие търсите
отдалечава.
книги изработени от сребро. Спряпространства, водите войни и тези,
– Мира, дали наистина сме били
ха се на витрина, където се съхранякоито оцелеят продължават същия
на Совалката, докато си мислим, че
ваше книга, изработена от кожа.
процес. Трябва ви промяна.
спим и сънуваме? И как е
– Славен, погледни, виж тази
Славен съзерцаваше книгата,
възможно да има тук в библиотекакнига от кожа – провикна се Мира
огледалното чекмедже – шкафче от
та същата стъклено-огледална стая
и сините ѝ очи засвяткаха, като че
стъклената библиотека и виждаше
с шкафчета? – развълнувано говоли искаха да проникнат през
своя образ. Не може да бъде,
реше Славен.
витрината.
мислеше той, това е невъзможно,
Малката Мира заподскача от
Децата бяха залепили лицата си
това е сън и точно тогава всичко
радост, извади прожекторчето си,
на витрината, когато до тях се
изчезна. Тъмнина. Славен се разбусветна го и замаха за сбогом към
доближи пазачът, човек на средна
ди, подскочи, огледа се и видя, че е
отлитащия кораб.
възраст.
в стаята си. Изтича бос в кухнята.
Славен ядеше от любимите си
– Деца, колкото и да се взирате
После бутна вратата на стаята на
вафли и говореше:
няма да можете да разгърнете коМира и видя как сладко спи малка– Нали ще узнаем един ден кои
жените страници на тази древна
та му сестричка.
сме, коя е нашата планета и дали
книга. Стойте по-далеч от стъклото
– Какво става? – каза майката на
ще можем да общуваме с други
и ако искате да научите повече за
Славен и на Мира. – Кой тича
планетяни.
книгата, елате с мен.
сутрин рано, рано бос?
– Ще запазим ли земните 6500
Славен и Мира се стреснаха,
– Аз съм мамо, аз съм – Славен
езика – каза малката мъдра червезастанаха мирно и заслушаха с
– и момчето видя как майка му се
нокоска, а луничките на лицето ѝ
интерес служителя на библиотекадоближава.
станаха още по-ярки.
та. Последваха го до един малък
– Да отидем в кухнята, ела, ще
--монитор, на който можеше да се
направя закуска. Хайде, разказвай
Утрото беше прохладно, високо
разглежда книгата страница по
какво е толкова важно сутрин рано
в планината въздухът беше кристастраница. Само с леко докосване се
в събота. Да не би да пропуснем
лен. Чуваше се бибиткането на апапрелистваха страниците от книганякое спортно мероприятие или
ратура в станцията, скрита в
та. Имаше и табелка: „Това е една от
филм, или панаир? – игриво го
огромния планински връх. Мланай-старите книги в света, с надпиразпитваше майка му Йоанна.
дият учен наблюдаваше изменеси на клинопис. Ранна логографи– Мамо ще ти разкажа съня си,
нията в графиката и записваше
ческа система на клинопис”. Славен
но те моля да не ме прекъсваш и
всеки кодиран сигнал. А сигналите
попиваше информацията, но това
после да ми кажеш има ли истина и
идваха от космически кораб, от
не беше книгата от неговия сън.
възможно ли е да съществуват друдруга Галактика. Изведнъж сигна– Да тръгваме – каза Славен на
ги планети с други човекоподобни?
лите спряха. Небето почерня. Сласестричката си и се обърна, но ви– трепетно нареждаше Славен.
вен беше сам и чакаше колегите си
дя, че Мира я нямаше. Разтревожен
Йоанна сложи печени филийки със
от поредната обиколка, която прада не я изгуби, Славен тръгна да
сирене, каничка прясно мляко,
веха всеки ден и проверяваха заобикаля от зала в зала, тичайки по
мармалад на масата и се заслуша в
писващите устройства, които бяха
коридорите и се заоглежда, докато
невероятния разказ на сина си.
монтирали наоколо. Опита се да се
погледът му бе привлечен от карта
Гласът на Славен събуди Мира,
свърже с тях, но нямаше връзка.
с множество Планети. Една от тях
а след нея и баща им. Седяха около
Газеше в снега със скафандър, на
носеше името Юрис. Момчето се
кръглата маса, закусваха и прокойто имаше три мини устройства:
спря пред картата, докосна плане-

СОВАЛКАТА „ТЕРА”

едно за улавяне на сигнали от други
планети, второ, което беше видеокамера, а третото радио-предавател.
Не улавяше сигнали и никой не
отговаряше на опитите му за
връзка. Вървеше и не виждаше следи, много скоро щеше да е невъзможно да продължи. Беше
-400С, въздухът добиваше странен
син цвят, докато напълно стана
светлосин и плътен. Преминаваше
през синия въздух и не виждаше
нищо, като че ли около него бяха
издигнати сини стени. Досети се за
съня си от детските години, как
гледа през люка на Совалката „Тера” – гледката беше същата! Синя,
светло, светлосиня! Плътна! Опитът и знанията му на учен, физик
не подсказваше връзка и логика в
това преживяване.
Думите на Вен: „Деца вие сте
тук, за да ви покажем нашата планета, да ви научим и да помните,
вие сте чисти и неподправени и
всичко, което видите и запомните
ще бъде достоверно.” – изведнъж
изплуваха от малкото шкафче на
паметта.
„Трябва да използвам паметта
си.” – помисли си младият учен.
Спомни си как изкачиха някаква
стълба и попаднаха с Мира в голямата стъклено-огледална библиотека, в Совалката „Тера” от детския
им сън. Започна машинално да
вдига и сваля краката си, като че ли
се изкачва по стълба. Вървеше
трудно, студът сковаваше ръцете,
мускулите на краката ставаха все
по-неподвижни. В огромната, бяла,
заснежена площ пред себе си не
виждаше стълба и отчаяно започна
да си удря краката, да тъпче на едно
място. Силна светлина заслепи
очите му, чу сигнал, радиостанцията му крещеше тревожно:
– Славен, Славен, чувам те, чувам дишането ти, къде си – викаше
Мира, а гласът ѝ звучеше точно като на Вен, като че ли идва от тръба,
като ехо.
– Мира, Мира, вървях дълго, за
да ви открия, премръзнал съм, но
виждам как огромно светещо тяло
се доближава…
– Славен, Славен, говори …
--Мира погали премръзналото
лице на брат си. Дръвцата горяха в
камината. Славен отвори очи и
съзря засмяното лице на Мира, видя и колегите си.
– Славен, всички ние сме добре,
а ти си направил страхотен запис.
Но никога, никога не тръгвай сам в
тези условия...
– Давай, пускай филма – оживен
скочи от леглото Славен.
Насядали около камината младите физици гледаха филмчето,
което Славен бе заснел когато видя
огромния светещ обект и не
помнеше повече нищо, премръзнал
от студ.
Светлината идваше от Совалка,
която се снижаваше близо до Славен. Всички впериха поглед в момента, когато Совалката се
доближи и се виждаше как някакви
хора се движеха в нея. Различни
съоръжения и две малки деца хванати за ръце следваха висок планетянин. Децата бяха отведени в
огледално-стъклена стая.
– Славен, това е невероятно,
необяснимо…
Изведнъж светлината започна
да намалява и Совалката отлетя.
Всички гледаха като онемели
черния екран на монитора.
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Те бе хубава и образована
жена – с бяла, светла кожа, с чаровна усмивка. Тези, които не я
познаваха не биха и предположили, че е назначена за директор на Етнографския музей.
Имаше енциклопедичен ум и
знания. Пишеше книги, публикуваше статии за приликите и
специфичното
в
отделните
етнографски райони на страната.
Любимата
й
работа
я
откъсваше от обикновените житейски грижи и тя не знаеше работно време и петдневна
работна седмица. За нея нямаше
почивни дни. Животът й протичаше в музея – между книгите и
експонатите, сред посетителите
и колегите й.
Родена бе с луксация, единият й крак бе малко по-къс от
другия и заради това леко накуцваше. През целия си живот… Този „родилен белег”
отдавна беше формирал у нея
комплекс за малоценност. И може би затова тя не успя или не
пожела да създаде семейство, не
намери любим човек, когото да
приеме в красивата си душа.
Когато времето тече бързо за
хората превърнали работата си
в ежедневие или и в хоби, какъвто бе нейният случай, те
неусетно остаряват. Идва моментът
на
печалната
равносметка – пред пенсия е,
няма семейство, няма съпруг,
няма деца. На път е да загуби и
работата си… Какво й остава?...
Това е и тежък психологи-

чески момент в ЙОРДАНКА НЕНЧЕВА
ми ученичка по
история. Много
живота на много
съм искал да те
хора, които след
срещна, да ми
пенсия изпадат в
(по истински случай, разказан от героинята през 1986 г.)
разкажеш
как
депресия.
живееш
и
колко
Нали и тя ниВ главата й се боричкаха
кога не е живяла за удоволствие, разнопосочни мисли. Оживява- си щастлива? Да влезем ли да
не е била ухажвана, глезена… ха спомени от детството, от изпием по един горещ чай и да
Настъпваща за етнографката младостта, от последните дни… си поговорим”. Влязоха в
тежката психологическа криза Сменяха се една след друга близката сладкарница. Учителят
приличаща на старческа, скова- цветни и чернобели картини.... поръча чай. Разприказваха се.
ваща зима бе недоСърцето й ускорява- Той сподели някои неща от жипустима за нея. Тя
ше пулса… В главата вота си. Имал двама сина, жена
знаеше, че е дала мной нахлуваха думи, му била жива, гледала правнуго на другите… И все
обръщения,
цели ци… Ученичката му разказа за
пак, в този момент реизрази и образи от своя живот – в музея. Старият
ши, че е дало всичко,
последните й увлека- човек се впечатли и я помоли да
каквото е могла…
телни беседи с посе- заведе правнуците си при нея в
Счете, че е изпълнила
тителите в музея. музея, да им покаже красивите
и
носиите
от
дълга си. И за себе си
Спомняше си физио- костюми
не искаше нищо и не
номии,
конкретни Възраждането. Каза, че има
очаква нищо повече...
фрази, въпроси, за- вкъщи една везана престилка на
Сезонът на депредавани от ученици. сто години, запазена от майка
попита
дали
това
сиите е есента твърдяха лекари- Усещаше се, че дори на глас му,
представлява интерес, за да я
те, а и от личен опит тя знаеше отговаря на някои от тях…
това.
Накуцвайки с единия крак, дари на музея. Етнографката се
И в един мрачен ден, реши да следваше маршрута към вълно- зарадва на престилката, като десложи край на живота си и да си лома – вървеше бавно и някак те на нова играчка. Говориха
дълго, съдържателно. Старият
спести
разочарованията
и почти тържествено...
Изведнъж чу името си! учител беше голям сладкодумец
горчивите глътки на бъдещето,
които трябваше да пие на ста- Обърна се и видя свой стар учи- – начетен човек, просветител.
тел – учителят по история, кой- Мозъкът му работеше като
рини всеки ден.
Въображението й вече рису- то всъщност бе станал причина, бръснач. Помнеше дати, имена,
ваше тъжната и мрачна картина тя да избере етнографията като събития. Спомни си, че в клас
тя бе стояла на средната редица
на личното съприкосновение професия.
В мрачния и влажен есенен на втория чин, тъй като беше
със смъртта.
И избира за себе си ден той бе облечен с протърка- нисичка на ръст…
На раздяла, учителят отново
последния за живота си кратък но черно палто, с бомбе на глай
се
поклони, свали шапка си и
маршрут – от дома, през цент- вата, подпираше се на бастуна
щастлив
от срещата им проси.
Видимо
бе
щастлив,
че
ралния площад с театъра, в който често бе гледала вълнуващи вижда своята ученичка. Свали й дължил по пътя си, чукайки
спектакли, с финал – на вълно- учтиво шапка, и й се поклони с бодро с бастуна по паважа.
Сериозно угрижената до скодумите: „Ти беше най-добрата
лома.

ро жена беше така развълнувана
от срещата си със стария учител, от оживелите хубави спомени от ученическите й години,
свързани с песните и игрите, с
екскурзиите из България, че
продължи и след това да си
спомня още и още… А найважното – беше обещала в сряда
около десет часа да посрещне
правнуците и учителя си в музея и да приеме дарението им –
стогодишната престилка. Почувства също така и радост, че
животът я свързва с поредния,
но много специален дарител…
… И забрави закъде беше
тръгнала…
Трогната и зарадвана от срещата с учителя си, от това, че
той с такова умиление и уважение си спомни за нея, че два пъти й свали шапка, тя тръгва
обратно – към дома си. От очите й рукнаха сълзи, сълзи на радост, че за един човек тя струва
толкова много…
И реши да живее, дори и не
помисли втори път какво щеше
да направи.
Тази случайна среща, този
поклон и сваляне на шапка, я
разтърсиха из основи. Старият
учител с протърканото черно
палто докосна най-нежните
струни в душата й, събуди спомените й от младостта.
Нейният учител така и не
разбра, как спаси един човешки
живот!
Но, тя и до днес помни, че с
добротата и уважението си той
й даде нови житейски сили.

Препречи пътя ми – висок, с
шапка, с тъмни очила, с дълга
прошарена коса и ръка в десния
джоб на дънковото яке. Усмихна
се, представих си две сини очи
зад черните стъкла и го познах –
Марин Баев, бяхме заедно войници в свързочния взвод на батарея „А” на поделение 50 500 от
Марино поле край Карлово. Не
бяхме се виждали над десет години, но такава усмивка не се
забравя – широка, по детски
чиста,
помитаща
всичката
чернилка на деня.
- Какво правиш бе, Маринка?
- протегнах ръка. Той стисна ръката ми с лявата си длан, прегърна ме и още по-широко се
усмихна.
Работех в Първа градска
болница в Пловдив и Марин ме
чакаше в края на работния ден в
градинката пред гарата. Каза, че
нямало откъде да мина освен от
тук и ме чакал близо час. Разговорил се с моя пациентка от
родния му Димитровград, тя му
казала кой я лекува и на път за
София слязъл в Пловдив да се
видим.
Бе по обед, седнахме в
близката гостилница и си поръчахме бира и кебапчета със салата и пържени картофи. Марин
все така не изваждаше дясната
си ръка от джоба на протритото
си яке.
Докато сервитьорката бъркаше в предния джоб на бялата си
омачкана престилка да търси
отварачката, Марин извади ръката си от джоба, вместо длан и
китка имаше протеза със стома-

нена кука като на пират, отвори
ловко бутилките с края на куката, остави ги на масата и прибра
ръката си в джоба.
Онемях. Сепната, сервитьорката не смееше да посегне
към бутилките да напълни чашите. Протегна се и разля част
от бирата върху
покривката.
- Веднъж пътувах за Димитровград. Баба и внучка
се опитваха да отворят две бутилки с
швепс с ключодържател. Отворих
ги с куката, дадох
им ги и се загледах
през прозореца. Те
се свиха до прозореца и забравиха да пият. Слязоха в Пловдив, без да разговарят
– усмихна се Марин. Свали очилата си и ги постави на масата.
Дясното му око беше изсветляло.
- Какво става с теб, Марине? най-сетне се отърсих от изненадата.
- Дълго е да ти разправям… каза той, вдигна чашата си,
чукна я в моята и отпи.
После, остроумно и забавно, с
подробности, с нестандартни
сравнения и детайли на писател,
ми разказа – работил като миньор известно време и отмъкнал
две-три шашки с динамит да си
има за риболов, т.е. за бракониерство и ако се наложи за нещо друго.
Така и станало – на Нова година празнувал с компания на

насълзени, но второто растяло
здраво – усмихна се, след развода живял няколко години като
Диоген в изоставен ресторант
във формата на бъчва, изкарал
курсове по хомеопатия, имал за
кратко кабинет в София и добра
клиентела, но пак съдбата се
объркала, случило се нещо и му
взели кабинета, реализирал старата си страст, като станал иманяр, обикалял и копаел през
нощта с колеги-иманяри полета
и могили, намерил железни
пръстени и сребърни монети, но
се надява най-сетне съдбата да
му се усмихне и да намери голямото съкровище, което да раздаде на нуждаещи се и за себе си
да остави нещо, а на мен да даде
пари за игралния филм „Иманяри”, на който бях сценарист, а
той – консултант.

НА ПЪТ ЗА ВЪЛНОЛОМА

ЗЛАТИМИР КОЛАРОВ

МАРИН БАЕВ
осмия етаж на някакъв блок в
София, подпалил едната шашка,
за да я хвърли през прозореца,
да допринесе и той за общата
олелия, фитилът бил
къс или нещо друго
непредвидено се случило, но шашката
избухнала и отнесла
ръката му с дланта и
китката, травмирала
дясното око и спукала
тъпанчето на дясното
му ухо.
Разминал се без съдебна процедура заради загубите, в ИСУЛ
му направили пластика на тъпанчето и макар и слабо – чува,
в Русия при проф. Филатов му
присадили леща и очна роговица – една от редките операции
по онова време и сега с окото
виждал сенки.
- Не е хубаво да виждаш и да
чуваш всичко. Или ще видиш
нещо, дето не трябва да го
виждаш, или ще чуеш нещо,
което не трябва да знаеш. С корекциите ми се струва, че
всички ме гледат и ми говорят с
любов – отговори той и се засмя
с неговата си усмивка – чиста, на
дете.
- Как се справяш с ръката? запитах, все едно че снемах
анамнеза.
- Толкова свикнах, че ми се
струва, че дясната ръка ми е била излишна – усмихна се отново

той.
Марин си е Марин си помислих – безгрижен, волен, нехаен, ведър… Спомних си как се
движеше из поделението с
прашни обувки и колан под
кръста, небрежен към порядките и устава и как винаги се
заплиташе в някакви ситуации
по време на марш-скокове, учения, в столовата, в картелната и
на полигона, по време на наряди
и почивка, от които другите се
измъкваха без последствия, а
Марин „опираше” и техния
пешкир
с
няколкодневен
престой в ареста или с наряд по
служба на тежките постове на
поделението,
докато
ние
играехме футбол или баскетбол
по спортните площадки.
Както се очакваше, Марин
изпусна
влака.
Изчакахме
следващия, той се качи, аз се качих на автобуса за Пазарджик.
Уговорихме се да се видим в
следващите дни, най-късно до
месец.
Това се случи след няколко
години – десет да речем. С Марин нещата винаги се случват по
този непредвидим начин – животът някак си така се обръща,
съдбата така се извърта, че ти
пречи да изпълниш намеренията си, но макар и късно нещата
стават. Важното е да съхраниш
авантюристичния си дух.
Като се видяхме след десет и
повече години, разбрах, че работил в Коми, при следващите ни
срещи – че се оженил и развел,
първото му дете починало – за
първи път видях сините му очи

Преди изпита ми по кардиоревматология преди двайсет и
седем-осем години ми се обади и
каза, че ще взема изпита – сънувал ме с глава, голяма колкото
гардероб. Така и стана – взех
изпита със съзнанието, че гардеробът е полупразен или полупълен в зависимост от какъв ъгъл
го гледаш и коя врата отваряш –
на песимиста или на оптимиста.
Наближаваше шейсет, когато
му се роди дъщеря. Като ми
разказваше как прехвърляла с
пръстче екрана на мобилния му
телефон, сияеше и посивялото
му оперирано око.
„Най-сетне ще си седне на
задника” – си мислех, без да бях
уверен, че ще се случи.
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СТАНИСЛАВ
ПЕНЕВ

ПОСРЕЩАНЕ
По плажа ням вървя… И към вълната боса,
отдръпнала се бързо от брега бодящ:
каквото и да стане чувствата я носят
от острова небесен към света искрящ…
Топи се, изтънява, в пясъка се скрива,
нарочно се забавя: на твърдо стъпва с крак…
Щом пясъка докосне, тя е още жива,
но няма вече сила за връщане назад.
И нова се надига… И сама се ражда –
по-синя от небето, по бистра от сълза…
Очаква я брегът с неутолима жажда:
да я приеме тихо е знак... И свобода.
25.07.2018 г.

ИЗМЕРЕНИЕ
Дали под стъпките ми път ще се огъва –
затихнал спомен вече под вчерашния праг?...
На камък ли и днес човешкото се спъва
в минутите когато душата стига бряг?...
Дали ще чувствам болка, чакаща утеха,
че сянка на мъгла и в мене се е свила:
морето е естествено и в мокра дреха
съдбовното за всеки тайнствено залива…
Далече ще отида пукне ли зората,
защото в нея сънищата ни проглеждат…
Не ще мълчи и любовта ни... Не в позлата –
от синевата всички чувства се зареждат.
27.07.2018 г.

***

Дори и слънцето с антени електронни
не може в черепа да вкара светлината…
Земята с нас кръжи, пространството ни помни –
но край си имат и дъха, и топлината.
А всичко топлина е… В нея днес живеем
и чувствата ни я подклаждат – несравнимо.
Животът е живот… И сам ще си изтлее –
но не часа на истина неотменима.
30.07.2018 г.

***
Не знам какво ми стана – всичко в мен сънува…
Сънувам и не вярвам, че виждам аз Париж:
една вълна, разпенена, любов жадува
и просто я разбирам – като голям каприз.
Пронизан съм с жарта й, но съм в снежна пряспа –
стар лист съм от листата, полюшнати от бриз…
Не хвърлям поглед аз и към пътека ясна:
учудвам се, приличам на някой древен фриз.
Не го виня, но питам – на него ли държа:
в душата му какво е ставало не зная?...
На времето опорите виждам и ценя
и ще усетя бързо, щом ми дойде краят.
Любов, любов – ти радваш ни и носиш всичко,
дори променяш в нас съдбовното начало…
Такава чувствам те, защото си огнище
и всичко временно е в него изгоряло.

На северния плаж – на дюните се спирам,
крака заравям в ситен пясък – сух и жилав…
Небето – тъй високо, в космоса се скрило:
достига слънцето и погледа му лилав.
Нагоре – по пространствата аз се заглеждам:
върти се смело колелото на живота.
Дори напълно ясно всичко да изглежда
откривам смисъл в търсене и на голгота…

Далечното подклажда опит за мен лесен:
на вятъра посоките да разгадая…
Лети в сърцето ми любов, излива песен…
… И ти, любима, в нея ще се разпознаеш.

28.07.2018 г.

1.08.2018 г.

***

В ДЕТСТВОТО МИ

Върти ли се земята, върти се всичко в нас…
От космоса ни гледат: изцяло сме на длан,
написано е всичко до сетния ни час –
какъвто и да бъде загриженият план.

С теб съм само… И сам – неизмислен.
В теб долавям и виждам света:
свят на длан, от която пречистена
знам, че може да бликне река.
03.08.2018 г.

НА РАЗСЪМВАНЕ
Подгонено стадо – звездите, не спират –
проблясват, проблясват в далечния път…
А сякаш лъчите им кротко извират
и в сребърна пяна водите обвиват:
брега, вълнолома и морската гръд.
Те бързат, че светлото утро ги гони
и тръпнат лъчите му в облака плах.
Небето разсипва искрящи корони
и светли надежди пак изгрева рони
от чувства, събудени в топлия мрак.

***
Любовта не отричай… И моите стъпки:
аз съм вече в душата ти с глътката вино…
Нежността не прогонвай – порива, тръпките…
Свий си устните с болка, че в болка ме имаш.
Развълнувана милваш косите ми гъсти
и потъваш в нощта, изгорена от огън…
И с нестихваща жажда в очите си дръзки
се надяваш на прилива… До изнемога….
И когато ме искаш, ме искай… Дълбоко
вдън душата ти скрит съм и в лято, и в зима,
че изстрадах аз с теб любовта ни… Високо
излетях над света – да твърдя, че ни има.
08.08.2018 г.

В МОРСКИЯ ГРАД В КРАЯ
НА НОЕМВРИ

Как плуваха пред нас делфини…
Не в делфинариум – на свобода…
Морето – черно, бе по-синьо,
по-сладка бе солената вода…

Как криви са в мъглата и без ръб
фасадите надвиснали, площада…
Под всяка крушка жълт светлинен сърп
коси танцуващата клоунада…

Сънувахме добрата фея
и рибена чорба с изгарящ ром:
тъй бързо раснахме на кея,
че пристана ни стана втори дом.

Прострял се тротоарът по лице…
Движението фарът регулира…
И тайнство е да слушаш как зове
пред залива сирена – кораб спира…

Без спининги и телескопи –
на въдица с обикновен конец,
на бос крак, но пък с дълги сопи
навързвахме от рибите венец.

Куп сенки плъзгат се край мен, мечти
изплуват в сивото и търсят стряха,
неясни, непрогледни тъмнини,
невидими подпират само мрака…

Какво, че пак денят не стига –
омайна ще е значи вечерта.
И гларус чувствата издига –
над хоризонта с липсваща черта.

И влажно е… А зимата – без мощ.
… Без сняг душата чиста не заспива…
Бучи морето като в сляпа нощ
и капки от мъгла в брега попиват.

02.08.2018 г.

30.11.2018 г.

29.07.2018 г.
Извира времето… Но и изчезва лесно…
Илюзия е знам, че ще живеем вечно.
За всеки е отмерено то – свършва честно
като потока с бент отбит, в корито речно.

Не на думи да чувствам деня си –
страшно хубав, понякога – лош,
а в пространство да вливам кръвта си,
с вени с моя ефирност и мощ…

***

В пясъка следите бързо ще се скрият –
с нови стъпки вече пиша по брега…
Някой в мен до дъно чашата ми пие…
Аз ще бъда спомен, ти пък в мен – тъга.

***

Да те чуя поисках, защото
в този звучен, объркан ефир,
мога с тебе света на живота
да прегърна в безкрайната шир.

07.08.2018 г.

Морето се задъхва… И пени се, ръмжи…
Вълните му потъват в пясък мек – излъскан
от вадене на злато – това ще предреши
остава ли му много на брега, разкъсан…

Природният нагон за улов ги събира,
че морска сила – жива, днес в мрежата кипи.
В морето си човека също тъй лудува…
… И всеки улов e тайната – на дълбини.

ПО ТЕЛЕФОНА

31.07.2018 г.

Днес небето смело вдигна си крилата –
литна пак нагоре, стигна светъл връх…
Онемя прибоят, пръснал се в скалата,
впи ни се в телата водораслов дъх…

Над мрежата крадливи гларуси се стрелват:
от рибата кълват в таляна, спрял пасажа.
Не ги прогонват викове, гребла ги перват –
предимство е за тях на въздуха етажа…

Варна, бр. 56 (59), декември 2018 г.

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ

Варна, бр. 56 (59), декември 2018 г.

КИРИЛ
АСПАРУХОВ
- 1948 г. 

КЪСЕН
ПЪРВИ
СНЯГ
Винаги ще има
късен първи сняг.
Лято в късна зима
като Божи знак.
Винаги случайно
срещат се сърца.
И разбулват тайни
в късната гора.
Щом сърцето знае
как, къде да спре,
пролет ще ухае
с ритъм на море.
Севера и Юга
имат своя знак.
Нека да връхлита
късен първи сняг.
Първото кокиче
вече разцъфтя.
И сърдечно срича –
Пролетта избрах!
***
Хаотично препускайки денем,
осъзнаваш ли там, на ръба,
как в море от неща непотребни
ти пропускаш по-важни неща?...
***
Осъзнаваш ли как в бързохода
те поглъщат дела непознати?
Непрозрял, неузрял и пропуснал,
как ще върнеш нещата обратно?...
***
Цял живот не стига да прозреем,
че нещата са безумно прости.
Между младост – старост,
сеем, големеем,
а събираме се в торба с кости!...

ДОБЪР ДЕН – ЛЕКА НОЩ
Утрото идва с твойта усмивка –
две бодри думи с южняшки акцент.
Щом се притури денят към почивка,
други две думи достигат до мен.
Първите две от съня се протягат.
Щом е „Добро утро” – нека да е.
А добрини на човек му прилягат.
Цял ден не стига с любов да „кове”.
Другите две са вълшебните двери,
щом „Лека нощ” промълвиш от сърце.
Тиха отрада в съня ще намериш.
И ще се носиш в омайно море.
Имаш ли тези контури на дните,
имаш за полет криле. И небе.
Вярвай в трудния път към звездите.
И преоткрий свойто Да или Не.
„Добър ден!”, „Лека нощ!” –
важна парола.
„Лека нощ!”, „Добър ден” –
това е съдба.
Без тях душата самотна и гола
ще скита и страда без дом у дома.
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***
„Понякога завиждам на дърветата –
Прощават се с живота лист по лист”
Людмила Исаева
...А АЗ НАУЧИХ ЛИ СЕ ВЕЧЕ
на прошка с миналия ден,
когато понамръщен вечер
си лягам крив и изцеден,
когато прекипял от болка
с една мъждукаща искра
преборвам вечерта до толкова,
та да се слея с деня.
И всеки ден засявам нещо –
усмивка, дума, блян, мечта...
Но друг ги режисира вещо.
И репликира... сутринта.
А дните капят безнадеждно –
дори не знаят в кой сезон.
И шумата от чувства прежни
превръща се в желан подслон.
Дано като листата есен
да се разделям с любовта.
Последният – да бъде песен.
И да прелее в утринта.
***
ИЗБЯГА ОТ МОЯТА ЖАЖДА.
Превърна се мигом в мираж.
А той непрекъснато ражда
надежди. Превръща ме в страж.
И в тази игра на съдбата
да чакаш, да искаш, да спреш,
да губиш, да радваш сърцата,
да бъдеш раним и копнеж...
Какво ме очаква до края
на този прекратък живот?
Да искам, не мога да зная.
Прелитащ от ада към рая
ще бъда на жаждата роб!

На него дали ще ме чакаш ти пак ?

И споря с нови връстници на глас.

В две крайности всеки човек се върти.
Когато е жаден, на пук - не вали.
А щом се излеят дъждовни води
спасение търси в сияйни лъчи.

Доказвам отново южняшката кръв.
И търси поле за изява. И връх!
И пак съм огнище! С любов озарен
на вярата чинно оставам в плен!

Когато си влюбен, ти имаш небе
от птици и слънце, от бряг и море
Когато си влюбен, в теб вечно е рай.
Забравяш начало. Не мислиш за край.

Наивно си казвах, живял съм до тук.
Избягах на Север от топлия Юг.
Надбягвах се с много мечти и луни.
Усещам финала на моите дни.

Дали ще е жега, дъждовен потоп щом лудо си влюбен, това е живот.
Дали пак съм влюбен? В сърцето вали...
...А ти ме прострелваш с жадни очи.

Доказвах. Надграждах. Щастливо горях.
Живях безпощадно и в обич, и в грях.
Усещам, че има след мене следи.
Но кой вихрогонно ще ги продължи?...

***
НЕЩО СТАВА В ДУШАТА ТИ, ЗНАМ.
Но не знам колко тъмно е там.
Колко демони в кръг се въртят.
И какво без умора рушат.
А каква светлина в теб струи?
От какви „цветове” се боиш?
И дали осъзнаваш от раз,
че това е пророчески час.
Ти – белязан, очакван, призван.
Ти – от ново начало пиян.
Ти – със щурм в непознати води.
Щом си искал, тогава бъди!
Всяка луда, житейска игра
немислима е без правила.
Ти в нея си просто играч.
Друг е лидера. Друг е водач.
Ти се вписваш в този декор.
В началото – стон си и взор.
После? После политаш и ти
на крилете на дръзки мечти!
После? После от дребен играч
се превръщаш в лидер, водач.
И повеждаш поредна вълна!
... Ако имаш кураж и душа.

***
ГРАТИС В СЪНЯ СИ ТЕ ПУСНАХ
Просто затворих клепачи
Ти напористо се втурна
И във съня ми закрачи
Стъпките бяха желани
Спомниха стари пътеки
от незараснали рани
/знам че се случва с всеки/
Всичко което не казваш
чух го в съня си прекрасно
Пуснах го в топлата пазва
Стана ми радостно ясно.
Знам че сънят е магия
В него е всичко желано
В него с надеждата пием
И сме от радост пияни.
После – разсънване трезво
Втурва се в утрото ранно
Казвай каквото ще казваш
Или в съня да останем

***
ПОД ДЪГАТА ОТ НОТИ И РИТМИ
преминаваме ден подир ден.
И доказваме, млади и живи,
че животът е миг окрилен.
Как е хубаво с песен в сърцето
да пируваш щастлив, обновен.
И във ритъм, прелял от морето
да пътуваш към бъдния ден.
Щом под слънцето музика има
и танцуват копнежи, мечти,
а изкуството е необходимо прегърни го. Ще бъдеш и ти!

***

***

ВЪЛНИТЕ ПРИИЖДАТ
ПОДОБНО ПИСМА.
Навярно ми носят хабер от дома.
От моето детство. От южния бряг.
И аз пак се чувствам наивен хлапак.

ДЪЖДЪТ ПАК ПРЕПУСКА
В ЗАДЪХАН ФОКСТРОТ.
И жаждата ситни в мечтан хоровод.
Дали ще достигна до сухия бряг ?

В какво се откривам, все още не знам.
Но нещо спонтанно ме води натам
и влизам потайно в учебния час.

... Вълните прииждат на зимния бряг.
Дали импулсивно подават ми знак,
че тази щастлива щафета си ТИ ?
Зората надеждно изгря!...
Може би ?

ПРЕДРОЖДЕННО
Нито се попитах
Няма и да питам
Но шеметно опитах
от твойта медна пита
Подмами ме със сладост
Увлякох се със страст
Даряваше ми радост
Усетих плът и власт
Сезоните летяха
И трупаха следи
Мечтите посребряха
И вече... не боли
Дори не се и питам
защо, къде, кога
Но трябва да ме има
В часа
В мига
Сега

***
НЕОБРАНОТО ГРОЗДЕ ВИСИ
като късен и есенен знак.
Със натрупана сладост сълзи.
А горчи в душите ни пак.
Под забравени, щедри асми
даже спомен не свежда глава.
Като тях тихо гаснем. Сами.
И стафидено плачем в нощта.

***
ВСИЧКО С ТЕБ ИЗПИТАХМЕ ДО
ДНЕС:
радост след тъга горчива,
губене на гордост и на чест,
лутане в любов трънлива,
изгреви и залези без дъх,
трепети на екс изпити,
тайни, изкатерени до връх,
мигове, ревниво впити
в сянката на гаснеща снага,
в залеза на болка няма...
Може ли да минем през снега
и след това следа да няма?...

8
ЦВЕТАНКА
КОСТОВА

ЗАПОМНИХ…
Запомних тe завинаги такъв
какъвто бе на първата ни среща.
Пристигнал беше ти тогава пръв
с една усмивка истинска, гореща.
Не мога да забравя твоя смях
и грейналото пламъче в очите,
в които аз с учудване видях –
танцуваха възторжено звездите.
От залеза до късно през нощта
се лутахме щастливи в полумрака.
И друго нищичко не пожелах,
освен едно – да можеш да ме чакаш.
Запомних тази среща – с топлина…
Завинаги в сърцето ми остана.
Звъни тя вечно в моята душа.
Отеква в мен подобно на камбана.

ЛЮБОВ И АД
Любовта е вечно млада.
Любовта е божи дар.
И за всеки е награда.
И за всеки – господар.
Любовта е сладка лудост –
нея всеки чака с жар.
Любовта дарява с чудо
всеки млад и всеки стар.
Любовта е като в ада:
всеки в него влиза сам.
Любовта е жарка клада –
лумне ли, изгаряш с плам.
Всеки, който не усети
тайните на любовта,
жъне мигове проклети –
зъл е, черен е света.
Който любовта пропусне
и не вземе своя дял,
той не е изпитвал чувства –
все едно... не е живял.

ТИ ЕЛА
Щом изгрее златната луна –
пълнолика, мъдра и красива –
ти излез навън, при мен ела,
за да бъде вечерта щастлива.
Ще се гмурнем в нощната тъма,
в сянката на нашата алея.
Ще погаля твоята коса,
ще ти пея, нежно ще ти пея.
Звезден дъжд ще ръси и небето,
ще припламват нашите зеници.
Пълно с обич ще ми е сърцето
и ще бъдем звездни годеници.

И САМО С ТЕБ
Вървя съвсем сама и чувам ясно
над мене пee, пее вечността.

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ

Не чакам нищо, нищо по-прекрасно
на този хубав свят от любовта.
В небето мъдрата луна изгрява.
Една звезда пленява моя взор.
А въздухът е с полъх на жарава –
погалва нежно дивния простор.
Над мене пърха птиче закъсняло,
забързано към своя дом лети.
Сърцето ми – за обич закопняло –
единствено към тебе се стреми.
И в мислите си аз при теб съм вече…
Унесена дочувам твоя глас…
Обичам те! Обичам те, човече!
При тебе идвам в късния ни час.

ЛЮБОВ
Случи ми се нещо хубаво в живота:
срещнах се аз с тебе, скитнице любов.
И вървиме двете смело към Голгота,
но за теб на всичко кой не е готов.
С тебе съм щастлива, сякаш
аз съм в Рая
и не ми е нужна райска красота.
За неща човешки почнах да мечтая,
за живот, изпълнен с много доброта.
Есен е при мене – есен е, аз зная,
но е златна есен, щом си ти до мен.
Дните ми са песен – тъй ще са до края –
щастие стократно носи всеки ден.
Любовта е слънце, винаги мечтано.
Всеки я очаква – чува този зов,
че без нея няма щастие голямо
и човек се чувства млад, за път готов.

НЕ МОГА ДА ЗАПЛАЧА
Стоя сама. Прегръщам тъжно здрача.
Край мен танцуват спомени за нас…
Тревожно ми е. Искам да заплача,
но сълзите не текват в този час.
Една любов умира наранена.
Една любов напуска този свят.
Безмълвно тя си тръгва огорчена
като изсъхнал и ненужен цвят.
Наблизо в мрака музика се лее.
Звъни на воля щурчовия хор.
Луната бисерни лъчи пилее
и оживява целия простор.
И спомням си за първата ни среща
в онази светла септемврийска нощ.
Прегръдката, целувката гореща
по устните ми пари с дива мощ.
Притоплям тъжно спомен
подир спомен,
сърцето си замръзнало да сгрея.
Под купола на този свят огромен
опитвам се без тебе да живея.

ВЯРА И НАДЕЖДА
Изтръпнала е гарата от чакане,
от взиращи се в тъмното очи.
Пристига сънен и намръщен влакът ни.
Ядосано се спира и мълчи.

Един след друг припряно слизат
пътници,
но теб те няма никъде сред тях.
Изчакват още няколко самотника…
Изчаквам заедно и тях – и аз.
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пренебрегнала други и свян…
Пожелай си!
И вярвай!
Ще стане!

ДАЛИ
Последна се изнизва тишината.
Край мене се загнездва мълчалива.
И може би разбира ми тъгата –
прегръща ме, сълзите ми изтрива.
На изток пак небето изсветлява,
бродирано красиво със звезди.
Немирен вятър облаче задява,
огласят хоризонта препирни…
А изгревът – приспал без жал луната –
в очите ми усмихнато поглежда.
Прогонва някъде далеч тъгата.
Дарява ми пак вяра, и надежда.

МИРАЖ
И тази вечер мислех, че сме двама.
До мене кротко крачиш само ти.
Край нас е тихо. Никой, никой няма.
Над нас са само мъдрите звезди.

За теб си мисля винаги с тревога,
дали защото много те обичам,
дали защото искам, а не мога
за теб да мисля без да се увличам.
Как ненавиждам този път безкраен,
застанал неизменно между нас –
безмълвен, горд и мъничко потаен
и в себе си уверен, в своя час.
Не знае той, че разпилява чувства,
разделя две изстрадали души,
гаси безценни, слънчеви мъниста
в две много светли влюбени очи.
… И този път – наистина незнаен,
не може ли за мъничко да спре –
разсърден, уморен, дори отчаян,
но глътка въздух той да ни даде.

Вървим по тайни, приказни пътеки.
Ръцете си докосваме едва.
А чувствата ни – призрачни и леки –
витаят над измислени неща.
Косите ти ми галят пак лицето…
Омайва ме божествен аромат.
И само там – в дълбокото, в сърцето
допускам те аз в моя свят богат.

ЗВЪННИ
Аз вярвам, че през девет планини
към мен ще можеш лесно да пътуваш.
Не стане ли, тогава ми звънни:
гласа ти аз… ти – моя глас, да чуеш.
Аз чуя ли те, мракът се стопява.
Една искрица волно пламеней.
Среднощ в съня ми слънчице изгрява
и в ранно утро нежно, мило грей.

КАК ДА МОГА

Не зная как, но всичко затрептява.
В гласа ти има някаква магия.
Сред зима изведнъж запролетява.
Така той действа. Няма да го крия.

Мълком си говоря с тишината.
Питам я за хиляди неща.
Искам да ми върне топлината
пак в замръзналата ми душа.

Каквото време искаш избери.
Звънни ми само. Не се притеснявай.
За мен е много важно, че си ти.
Помни това. Помни – не го забравяй…

Старият будилник отброява
миг по миг, минута по минута...
Все по-малко време ми остава.
До кога, не зная, ще съм тука.

ПОЖЕЛАЙ СИ
Пожелай си да дойда при тебе.
Да се сбъдне любовната тръпка.
Пожелай си мига ни вълшебен
и мечтаната топла прегръдка.
Пожелай си в любовния огън
да изчезнат самотните нощи.
Да забравим за думата „сбогом”.
Да сме заедно още... и още...
Пожелай си до теб отмаляла
да забравя страха си голям.
От любов и от страст полудяла,

Жален вятър трупа без пощада
сухи вейки – скършени мечти.
Подранил се сипва листопада.
Тъжните ми спомени реди.
Мое мъничко, безкрило щастие,
няма как при мен да долетиш,
щом опърлил те е и с пристрастие
буен огън вечно да гориш.
Но не знам, не знам какво
да правя с тая моя жизнена душа!
В остаряващото мое тяло
как да мога да я утеша?!
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От стр. 1
Довлякоха отнякъде една
сто годишна старица както си
беше увита в юргана. Главатарят я побутна с голия ятаган и
изкрещя:
-Де са тез гяури, дърто.
Казвай, че ей тука ти резнах
главата.
-Я, що думаш, ага. Викай, че
нищо не чувам, на, глуха съм,
бре.
-Де са хората, мари – изкрещя неистово агата.
-Я, що викаш, бре. Чух та,
ша ми откинеш ушите… Оня
Радул ги завлече на Караташ и
на, останах тука, сирота.
-Ами, хайваните де са?
-А,а,а сичкото е там и хора и
добитък, и сичко от къщята
там замъкнаха.
-Де е тоз Караташ, мари ?
-Ей го, наприж, на тоз
върлия баир Караташ му викат.
Главатаря дълго гледа върха.
Стръмно, камънак, гора, душата ще ти излезе да го катериш,ама
жените,
златото,
всичкото на туй голото село е
там горе. Над гората тънка
струйка дим издаваше живот.
-А бакалъм, баш бабаитлар
(ха сега юнаци), юруш на тоз
горски катун. Няма пай, няма
дележ, кой каквото прецапа за
него си е.
Тълпата ревна настървено и
плъзна през полето към Караташ. Зарязаха конете в гората и
залазиха по стръмния скат.
Първите, най-коравите издрапаха на поляната под върха,
зърнаха кашлите и чуха чановете на добитъка и женски
глъч. Стотина души паплач се
юрна към кашлите през дебелия сняг. Тогава запукаха
пушките. Радул първи замери
главатаря в гърдите и го гътна
на място. Двайсетина читаци се
захлюпиха по очи в снега. Някои не шаваха, но повечето пищяха, охкаха и проклинаха.
Гръмна и вторият окоп от високото над кашлите и разкъса
втората башибозушка сюрия.
Белият сняг почервеня и строши куража на пишман бабаитите. Никой повече не посмя да
излезе на поляната. Напразни
бяха виковете, аллах и помощ,
никой не спря да помага. Отгоре ги мереха рахат и ги избиха
до крак. Отървалите куршума
се смъкнаха в края на гората,
скочиха на конете и отпрашиха
към Могилец. Не забравиха да
подпалят Герилово, изкараха си
яда на празното и пусто село.
Радул не повярва в тази
бърза и лесна победа. Обикаляше траншеите и нареждаше:
-Всички пушки да са пълни.
Никой да не мърда от мястото
си.
-Що бе войводо, от кого да
вардим, погнахме ги поганците,
избягаха всичките...
-Както побягнаха, тъй и ще
се върнат, знаеш ли им черния
акъл, никой да не мърда от
пушката си.

„ГРАДИНИТЕ НА РАЯ” – РОМАН ОТ РАДИ РАДЕВ

шах, пропадна ти
Но сам той изскочи
царството!
Падиот окопа с десетина
шах,
глух
ли
си,
младоци и обраха
– последна част на ПЪРВА КНИГА
кьорав
ли
си,
пушките и джапането
на романа заспал
ли
си
?
на убитите турци.
почна
да
ги
разпитва
един
по
Турция
на
сто
парчета
пада,
баСъбраха около петдесет пушки
и ги струпаха на куп, когато един. Уловяха ли някой в лъжа, рабар с визирите, пашите, с
горяха го с голям шиш на- аскера, с всичките ти замаяни
отгоре някой извика:
-Войводо, пак идват, много червен на мангал. Завалиите си реформи. Ти нас татарите за
са този път. Ей там край река- казваха всичко – кой ги на- ахмаци ли ни имаш? Крим ще
съскал, кой им помагал да ни връщаш? Как ще го вземеш
та.
бастисат селата и махалите, от от руснака? Той на портата ти
Радул хукна, изкачи се на кои села на Тузла е башибозука. в Истамбул тропа. Кой Крим
високото и погледна с бинокъ- Разказваха за матрапазите, за ще ни връщаш? Този малкият
кражбите от войската, за тари- балканският,българският
ла.
-На втори юруш са дигат, катлъците. Не пропуснаха как Крим, дето ни даде и него ще
са изнасилвали жените и къде ти вземат, а ние... Изяде ни ти
тяхната мама, поганска.
са живите деца. Едно се повта- нас. Изядохме се помежду си
-Не са турци тез, момче.
-Какви са тогаз, войводо, ряше мухтара (кмета) наредил, правоверните. Обрахме си
ходжата благословил. Пашата царството и царството ни ни
кои са ?
-Туй е Татар паша с ордата. издържа цял ден и цяла нощ да обра до шушка. Ей го казака,
слуша. Първите трима начело с тука. Гяурите ще скочат подире
Сам господ ни ги праща.
Радул свали калпака си и за ходжата и мухтара овиснаха на му и всичката ти турска земя, и
портата на джамията. Нека твоята и нашата, ще си я вземат
първи път се прекръсти.
е баш
Калето въздъхна с облекче- всички видят, че има спра- българите щото си
ведливост.
На
сутринта
двама
тяхна.
Абдул
Хамед,
ти от
ние. Запукаха сватбарски стобилюкбашии
и
двайсетина
тавсичките
султани
най-будала
тина пушки. Жените развяха
забрадки. От към кашлите тари тръгнаха от къща в къща. излезе. Будала ли си или те лъжат разни Митхатовци, се е таписна гайдата на стария козар, Обикаляха селото.
-Паша ефенди, няма къща, зи. Отворил си портите на
но конниците отминаха мълчаливо към Могилец. Гаснещият където няма крадено от нашите империята за Европата, кого не
докара да граби в Турция,
огън на изпепеленото Герилова, села.
-Сейбиите им (стопаните ингилизи, френци, германци и
лумна повторно в душата на
най-напред евреи. И най-първо
Татар паша. Любимият му им) на въжето – отсече пашата.
Избесиха ги пред очите на права си дал на тези другоонбашия, млечния му брат не
го позна. Мучеше насреща му, жените и децата им на собстве- верци пък правоверните – кучета ги яли. Каквото и както
като вол. Разбра всичко от дру- ните им порти.
Онбашията Чингиз се влаче- искат да купуват и да продават
гите татари за ужасната смърт
на майка му, която не можеше ше с ордата пиян. Вече седмици и нищо да не плащат. Аман ни
да прежали. „Майка си не мо- не изтрезняваше. Не смееше да е работата, на туй префежа, ама Герилово го прежали. погледне Татар паша в очите, ренции му викат. Ще кажеш, на
Мучи така пък празен конак и но думите му кънтяха в ушите железници, мини, пътища,
празен сарай опазил. Каманак на пияния татарин. „Пазил си пристанища и телеграф с техни
вардил. Кое е най-ценното не камънака, ахмако, сарая и ко- пари правят. Прогреса носят.
разбрал войника! Казах му го нака си овардил, а пък хората Бош лаф! Тез техните пари са
баш нашите. Ей ти я, реформаясно – животът, хората – първо до крак избити под носа ти.”
Татар
паша
поведе
ордата
та. Тези езуити сто алтъна като
тях варди. Казах му го, не ме
Тузла.Конниците
се донесат, хиляда завличат в
послуша, не ме разбра и ей го към
Герлово – пепел, само онбашия- изнизваха по пътя край Европата. Туй е, щото визирите
та ми жив, живиничък, пиян- замръзналата река Тича. Радул ти, пашите ти, всичките ти
изпрати един четник при паша- султански хора и те все пай дезалян, мучи като вол.”
лят, от кайнак (извор) чиста
Скочи на коня и цялата орда та:
-Радул войвода иска да се пара пият с този новия хайпрепусна към Могилец. Оградиха най-голямото турско се- присъедини към вас със сто дутлук-концесия дето му викат.
ло.Турците се опънаха. Бяха въоражени четници – каза му Всеки краде, всеки суче, всеки
дои ехалето (народа), раята се
много и все корави печени на той.
-Да си стои на Караташ! – скъса от ангария по пътища,
бой мъже. Пък и в селото имаше и чети от Тузла. Два часа отряза го татарина.Да си пази железници и мини. Пък пари
гърмяха срещу ордата, но тата- хората, че много скоро пак ще за аскера все няма. Не виждаш
рите бяха войници, въоражени му трябват! Не ща гяури да се ли, че държавата ти отива в бас карабини, стреляха по-бързо мешат в нашите ислямски кра- така и ти подире и барабар със
златния си трон. Дядо ти
и по–точно. Могилец се бо- моли и кръвнини.
Четата
на
войводата
и
Мехмед ще се обърне в гроба,
ричка още някое време с ордата
всички
българи
останаха
на
лащото той консулите биеше с
и дигна белия байрак. Татар пагера
под
върха.
Ордата
се
влакамшик на мегдана, а пък от
ша се закле в аллах, че ако се
чеше
като
змия
към
Тузла.
В
Европата взе само едно, голепредадат няма да тури Могилец
опашката
й
се
кандилкаше
мия топ заедно с майстора и
под огън.
стана
-Който кръв не е лял, който последен пияният онбашия Константинопол
не е крал и грабил да си ходи Чингиз. Изведнъж коня му се Истамбул. Светът отдавна скопо живо по здраво от Герлово. препъна, подхлъзна се и се сри- чи напред, а ти си остана на
Намерят ли са у някой татарски на с ездача от скалите в дерето, Топ капъ със стария, овехтял
дрехи,
пръстени,
гривни, строши леда и потъна в дълбо- на никому ненужен Топ. Онзи
пафти, върви, пендари, познае кия вир. Всички българи видя- Дунавският паша, Митхат, дето
грозната
гибел
на после визир направи, той ти
ли ги някой, хайдутинът на ха
онбашията,
но
само
Радул
се изяде главата. Акъла ти взе с
портата си да висне.
прекръсти.
Казаха
на
Татар
патаз неговата ондурма – османсМогилец хвърли пушките.
Ордата влезе в селото и изло- ша за нелепата смърт на пия- ка нация и всичката тази
Училищата
виха всички мъже. Конакът не ния онбашия, а той поклати паплач-отомани.
глава
и
рече:
„Аллах
си
знае
ратурски,
та
българите,
гърците и
стигна да ги заприщят и ги наботата!”
Пришпори
коня
и
поние
татарите
наизуст
корана да
тъпкаха в джамията, медресето
веде
ордата
в
тръс.
учим.
Като
го
слушаш
чок гюи мазите на околните къщи.
Лицето
му
сякаш
потъна
в
зел
иш
(много
хубава
работа),
Изнесоха един стол за пашата.
Той седна посред мегдана и за- дълбока черна сянка: „Пади- ама турчина пак на коня, а ние

„ГРАДИНИТЕ НА РАЯ”
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другите
българи,
татари,
арменци, гърци пак отдолу под
опашката му. И аз съм мюсюлманин, една ни е вярата,
ама татарина не е турчин.
Българина грък кога ще стане,
когато гърка руснак се пише.Тези отомани неговите само
в главата му мирно и тихо си
живеят. Пък долу, удри ножа на
татарина, да помни, че е на
гости в турско. На гости сме
ний, ама и вий турците сте на
гости. Тази земя, твойта,
Султане, си е баш тяхна,
българска. И аз се подлъгах с
таз твоя, наша земя. Повярвах в
малкия, старопланински Крим,
справедлив, честен, мирен,
малко китно кътче в големия
грозен свят. Подмами ни ти,
измами ни тази пуста вечна човешка вяра в рая на доброто!
Няма рай на земята, рай на
земята няма ни голям ни малък! Разбереш ли го това, вече
си остарял. Млад остарях, ама
още съм мъж. Сила да спра казака нямам, ама тез читаци дето изпиха кръвта на татарското
племе, дето децата ни робиха и
жените ни гавриха, кръв ще серат.”
Само за три дни петте турски села по Тузлука изчезнаха от
лицето на
земята. Ордата
пристигна във Варна. Пашата
успя заедно с войската да качи
на корабите част от татарската
махала, около Азизе джамия и
отплува за Истамбул. Другите
татари, турците изоставиха във
Варна. В Истамбул вече го чакаше последния султански
ферман. Обесиха Татар паша на
Ат мегдан, защото беше зарязал върбишкото кале и избил
турците в Герлово и Тузла.
Наградата му, че защитава до
край своя татарски род, беше
бесилото.
Когато
руските
войски стигнаха Сан Стефано,
една залутана из дълбокия тил
казашка сотня мина през изгорялото Герлово на път за
Шумна и спря пред празните
опустели хански сараи.
-Тука ще има ракия – зарадва се есаула Степан – претърсете всичко.
Преровиха сараите от мазите до тавана.
Дворецът беше обран до
шушка. Само голи стени и един
висок таван – резба на изгряващото слънце.
-Пали! – заповяда освирепелият за водка есаул – На конете! В тръс!
Така изгоряха дървените катове на сараите и конака.
От белите дялани камъни
останаха само черни опушени,
мърляви дувари. Стърчаха тъй
някое време, докато съседните
села ги извлякоха с волски каруци
до
последния
камък.
Не успяха да завлекат само
огромната, тежка, зейнала желязна врата.
Широко отворена порта всред
голото, пусто, празно поле.
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СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ

ДИМО СТОЯНОВ

КРИЕНИЦА
Малка улица, дворове прашни,
светли къщи с лози и цветя,
из мъглата на спомена търся
дали бяхме тогава деца.
Тези луди игри без умора
ни събираха без уговаряне,
знаех тайните кътчета в двора,
топлината в докоснати длани.
Бързи сенки преди свечеряване,
всички търсеха място припряно,
в хаотични пътеки кръстосани
ни намираха винаги заедно.
Сложих роза за тебе на пейката
и видях как я вплете в косите си,
след което се скрихме така,
че никой не можа да ни открие.
май 1970 г., Грудово

УТРО
Вървим покрай заспалата гора,
през тъмнината движим се полека,
докосват се телата ни едва
по тясната и дъхава пътека.
Засрамена, зад дънери и клони
поглежда ни сънливата луна,
ръцете ни се търсят и намират,
краката спират в меката трева.
Погалваме се с пръсти разтопени,
притискаме се с пламнали лица,
целуваш ме и с устни онемели
побягваш, и изчезваш в утринта.
май 1972 г., Каварна

ПОРИВ
След нощната разходка, уморени
след танци, лудории, питиета,
намерихме покоя сред житата,
в безкрайното море от класове.
Внезапен порив утрото донесе,
разпръснаха се капчици роса,
като светулки полетели в мрака
проблеснаха, прогониха нощта.
Житата, класовете и вълните
разтвориха една пътека бяла.
Къде ли в утрото ще спрат следите?
Къде ли ще те стигна отмаляла?
юни 1973 г., Септемврийци

НИЕ
На жена ми
Кой тихо по прозореца почуква
и кой свенливо в стаята стои?
Кой върху устните, полека
оставя трепетни следи?
Ти скитницата – аз моряка волен.
Ти си морето – аз брега корав.
Навън повява ледения полъх,
а в стаята на лятото жарта,
на горски ягоди и боровинки,
на макове край грейнали жита,
на плажовете с топли песъчинки
и плиска ме насрещната вълна.
Денят е кратък, а ноща е миг.
Осъмнали отново пред раздялата,

попитай ме наситих ли се аз,
когато ти подам ръце на гарата.

ластик стиснат в едната ръка,
отразена в прозореца, виждам
как косите си сресва жена.

Насища ли се на море морякът,
ако морето с порив го прегръща?
Докоснала веднъж брега вълната,
ще си отива и ще се зъвръща.
ноември 1977 г., Цонево

Неусетно забравил морето
и с дърветата сбогом си взел,
аз загърбвам стъклото унесен
и към нея с очи съм поел,

ЗАКАЧКА
На жена ми
Ако искаш към теб да не гледам
най добре е да вземеш очите ми.
Заключи ги, но знай, ще те виждам
и през девет бетонни стени.

че до мене са дивите кестени
и дълбоките сини води,
а зелените, прелестни халмове
се разтапят под топли лъчи.
септември 1990 г.

РАЗМИНАВАНЕ

Ако искаш да не те докосвам
най добре е да вземеш ръцете ми.
Завържи ги, а възлите здрави
в мойте бъдещи дни, прикови!

Зрялост, мъдрост е белег на бремето.
Младост, чар ме пленяват от тебе.
Ти се качваш по склона на времето,
аз се спущам по стръмния хребет.

Ако искаш да не те целувам,
то тогава вземи и устата ми,
без очи и ръце за какво ми е
само думи ненужни да лее.

Но телата ни питат ли някого,
но ръцете ни имат ли спиране,
но устните ни жадни, ще пият ли
и сърцата ще спрат ли да бият?

А сърцето? Отдавна е твое.
То отдавна за мене не бие.
Ако искаш от мен да се скриеш,
нож намери Ти и го забий!

Ти ще слезеш по стръмния хребет.
Аз ще чакам край камъка бледен.
Чак тогава, след края на дните ни
ще се срещнат и слеят душите ни.
май 1992 г., София

август 1980 г., Варна

РАЗДВОЕН – МОРЕТО

РАЗДЯЛА

В теб да се гмурна докато се свърши дъхът ми,
после бавно да вдигна към небето глава,
люлка да вържа между вълните набъбнали
и по твоите плажове мокри да положа уста,

Всичко е вече решено,
но ще останем без пламък,
смачкани и разкривени
сенки под улична лампа.

бялата пяна с длани да сърбам напукани,
тънките нишки на мрежите да уловя,
утро и залез, и вятър, и дъжд са мечтите ми,
чайките кряскащи в скута си да приютя.

Ти не усети, че исках
мъничко да те прегърна,
с мъка ръцете удържах,
чаках те да се обърнеш.

А когато пред мрака, морето погледнат звезди,
с мен все се блъска и спори дилема една.
Как да си тръгна и как да се върна в дома си,
когато и в тебе намирам любима жена.
юни 1981 г., Варна

Плахо вратата отвори,
лъч светлина се промъкна
тичаща през коридора,
после домът те отмъкна.

КЛЕТВА
Когато с мъка започна да влача краката
и на лодката няма да мога да стъпя.
Когато старческа немощ обхване греблата
и на децата своето място отстъпя.
Пак при тебе ще идвам!
Бавно прекрачил трикракото столче на кея,
кротко ще чакам да срещна лика на зората,
бризът ще учи на своята песен прибоя,
а аз привечер, стоплен, слънцето ще изпратя.
юли 1981 г., Варна

Тъмно, студено и мокро.
Вятърът пленник намери,
чакащ край ледена локва,
с поглед в прозореца вперен.
декември 1993 г., Варна

ПЪТНИЧЕ
Спомен за
Георги Ташев (Жоро)
Пътниче взех си едно,
пътниче в звъннала чаша,
в тъмната, ледена нощ,
то да ми пътя покаже.

СОЗОПОЛ – ВАРНА

Пътниче от кехлибар,
с мирис на грозде и пъпеши,
слънчево, лятно омайниче
скътано в хладните зимници.

Пак така ме намира денят,
между пътници, чанти и куфари,
в атобуса, зад мокри стъкла,
се понасят картинките приказни.

Думите идват неканени,
песните сами запяват,
тичат в главите ни спомени,
нощните сенки танцуват.

Полетели зелените хълмове
се редуват с вълшебни гори
и проблясват зад клони забързани
разгневени, разбити вълни.

Пътниче пак ми подават.
Капки от него бисерни
жадно земята попива.
Сбогом, до скоро, приятелю.

ПЪТЕПИС

Тънки пръстчета кестена галят,

декември 2017 г.
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из АНТОЛОГИЯ ПОЕЗИЯ на СБП
ЛЮДМИЛА БОГОСЛОВОВА

***
Обичам ги, обичам ги, обичам…
Във двора гледам хиляди от тях –
Тагетис, индрише, кокиче… Наричам
цветята, със които си играх.
Красиви са, красиви са, красиви…
Ще засадя стотици на луната –
където дъждове проливни
отнасят всичко в езерата.
Обичам ги, обичам ги, обичам…
Луната завистливо ме следи
как ритуално коленича,
а тя над моята градина бди.
Красиви са, красиви са, красиви…
съдя аз цинии във лунната си нива.
Пегасите след мен щастливи
събират звездната коприва.
Човешка обич завладя луната.
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ

Светът на кривите огледала е жив,
а гробовете на бащите ни пустеят.
Кукловодите
ни номерират като кенгура,
следят като овце
и ти готвят нова скотобойна.

въпреки
хладнокръвното
убийствено
мълчание
преди
да ти кажа „обичам те”,
ОБИЧАЙ МЕ!

Жена ми да носи стрък усмивка,
забодена в косата.
Децата да растат спокойни, силни.
Старците в покой да си отиват.
Да мога да извикам и да чуят:
От стр. 12
-Откъде
го
взе?
От
кучкарника ли?
-От университета, синко.

ЗА ДЪЛГА И ИЗБОРА
Самото появяване на белия
свят е божествен акт. Така човек се разда с божественото в
себе си. За да остане бог в теб
трябва да водиш борба през целия си живот. Ти не си сам. Бог
също се Бори за теб. Моле се за
теб, защото за теб се бори и
злото. То е още в твоето зачатие. От теб зависи с кого ще се
разделиш. Човек има големия
шанс да се раздели със злото.

ще опитвам, ще опитвам да повярвам...
Като нож забий очите си във раната,
нажежена светлина да я поръби.
Обкичѝ врата ми с медни чанове да глушат ръмженето през зъби.

МАРИЯНА ХРУЗА
ГЕОРГИ ВЕНИН

ВЪПРЕКИ
Въпреки
вопъла на кръвта ми
и безумните пълнолуния,
въпреки
погледите куршумени
и солените сълзи на раните.
Въпреки
хладната примка на огъня
и скрежа,
изгарящ под клепките,
въпреки
бялата самота на пръстите
и светлата смърт на сърцето,
въпреки
звездните зли земетръси
и земните слънчеви зайчета,
въпреки
призрачните целувки
и привидната слабост на страстите…

ЕЗИЧЕСКО
На Марияна
Говори ми само хубави неща.
През съдраното безмълвие на болката
совата на самотата закрещя
във премазания глас на волята:
Говори ми само ласкави неща.
Укроти притворния нагон на звяра.
Иронично ще се взирам зад свещта -

Въпреки
жестокото безсилие
на думите
и присъдата
(без право на обжалване)
на мислите,
въпреки
всичките „въпреки”,

ова е по-лесно. За съжаление
човек често избира по-трудния
път и се разделя с Бога. Всичко
тръгва от мига, когато си повярваш, че животът е твой и
можеш да го изживееш както си
решил. Това е най-голямата
заблуда. Единственото твое е
само изборът. С идването си на
този свят човек има божествената мисия да направи света подобър. Животът за разлика от
движимата и недвижимата
собственост не е твой. Твоя е
само употребата му. Това е
тънката граница на алюзията.
Вредните навици често балансират чувството за малоценност. Създават емоцията, че

никой не може да попречи да се
живее по своему. Така преодоляваш страха, че някой друг може да ти управлява живота.
Парадоксалното е, че твоят начин на реакция не намалява, а
напротив – увеличава страховете ти. Идва момент, когато животът ти толкова е ерозирал, че
той на самия теб не ти трябва,
камо ли на някой друг. Душевната покруса ти създава повече
проблеми от физическата.
Единственият начин да си помогнеш е да извървиш обратния
път към корените си. Там е защитата ти – „родно място”, „бащин дом”, естествените човешки
взаимоотношения.

ВЕЧНОСТ

ИЗГУБЕНИ

Слънцето, което прегръща Земята
и тя зачева всяка нощ живот,
което с жарава превръща водата
от лека пара до дъга и дъжд.

Притъмняло небе хоризонта подпира,
малки капчици дъжд скриват всичко пред мен,
зад гърба ми моторът мърмори лениво,
притаена тъга, на водата е в плен

То ли брои и отвява годините
тъй както вятъра ненужните листа,
запраща ги в мрака със скорост светлинна
към нищото, което ни спира дъха.

и извира от мисли зад годините скрити –
безжалостна лента на реалния филм,
залутани мигове в лабиринта на дните,
компромиси жалки зад житейския грим.

Без вашия полъх ще бъда ли вечен
и питам, дали на света ще ме има?
Къде ще съм Аз? Миг кратък от времето
и прашинка нищожна на космоса.

Къде ли е фарът, който води към теб?
В мъглата изгубен, като всеки поет,
ще намеря ли пътя в това тъжно море,
от вселената воден неизвестно къде?

август 2018 г., Варна

Говори ми само ласкави неща.
Облажѝ ме със лъжи - със опиати...
Сто години като вещ вещар вещах
как ще нагодя живота към словата:
говори ми само хубави неща и ще стана хубав като твойте думи;
както в електричната притома на нощта
гребенът в косите ти пропуква
сумрака.
И когато падне вълчата ми кожа,
и настръхнат нервите като в коприва,
извадѝ от заздравяващата рана ножа:
нежната ми кръв да не заспива...

ПРИ ЛЕГЛОТО
НА БОЛНИЯ

***
Исках малко и прости неща.
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ноември 2018 г.

През лятото на 1968 г. найпосле се завърнах във Варна.
Моето желание винаги е било да
работя в болницата, в която е работил и моят баща. Варненската
първостепенна болница беше
първата първостепенна болница,
открита на 24.07.1879 г. Десет години по-късно в боницата
избухва пожар и тя е преместена
в частни къщи. На 26 октомври
1893 г. след решение на варненския Общински съвет варненскте
първенци полагат основния камък за изграждане на новата
болница. За водоснабдяване на
болницата са доставени за първи
път железни тръби от Англия. В
основите се поставят Акт за именуване на болницата, няколко
вестника от съшия ден и монети
от същото време. С Акта за именуване болницата приема името
на княгиня Мария Луиза или Мариинска болница, коят на 7 януари 1896 г. поема своите функции
и към 1900 г. вече има 11 павилиона. свързани с коридори. В
нея работят още тогава найдобрите специалисти. В работата
й се включват 29 лекари. Ръководството на болницата посгавя
като основна задача да работи за
професионалното развитие на
кадрите. Ето един случай от това
време: проф. д-р Стоян Киркович, един от създателите на Софийски медицински университет,
постъпва на 1.01.1904 г. като
старши ординатор във вътрешното отделение на Мариинскатл
болница. Със средства на болницата е изпратен на шестмесечна специализация в Париж. Когато
започнах работа, тази тенденция
беше запазена. Болницата имаше
всички специалности и обслужваше населението от цяла Североизточна България. Тази болница
стана първата база на новооткрития Медицински институт.

ДОВЕРИЕТО
Едва ли познаваме всички
нюанси на доверието. Даваш пари назаем, но имаш доверие, че
ще ти ги върнат. Казваш на детето си да внимава в час, то ти обе-

щава - имаш му доверие. Излиза
дъщеря ти с приятели, имаш й
доверие. Доверие, доверие, доверие! И все пак има едно доверие,
което тежи повече от другите.
Дежурен съм в спешен кабинет. Часът е 21:00. От Спешна хирургия ми се обаждат да
събираме
екип.
Линейките
хвърчат по всички посоки на града. Събират хирурзи, операционни сестри и когато екипът е
събран, съобщават им, че
болният е починал. Хайде сега в
полунощ връщат екипа по домовете. Една от най-красивите
сестри в болницата, която е част
от екипа, се приближава към мен
и с една усмивка, като че ли е спечелила от тотото, ми казва:
- Много ви моля, д-р Цеков,
ако през нощта отново събират
екипа, не пращайте линейката
вкъщи, а ми позвънете на този
телефон! Имам ви доверие.

ТЕ ВЪРВЯТ ЗАЕДНО
Не знам защо, но днес
представите ми за демокрация
извикват спомена за кварталната
месарница на бай Панчо. Този
човек имаше физическа прилика
с Александър Стамболийски 
масивен и чепат. На тезгяха
нареждаше парчета месо и винаги
питаше:
 Кое искаш?
Разбира се, всеки избираше
найхубавото. Бай Панчо го
вземаше и като фокусник бързо
го слагаше на кантара, без да дава
възможност да го разгледаш. Но
преди да го завие в дебелата
хартия, посягаш да го видиш от
обратната страна, а там се мъдри
едно голяма парче сланина с
обема на селски сапун. На
въпроса:
 Бай Панчо, защо ми го
слагаш?  месарят заемаше позата
на обиден и отсиаше:
 Те вървят заедно. Искаш ли
месото, ще вземеш и сланината.
Те вървят заедно. Така е и
днес. Ние си напазарувахме
демокрация, но с нея дойде и
безработицата, престъпността и
корупцията. Не беше лесно да
разберем, че вървят заедно, а
няма го и бай Панчо да ни каже,
че вървят заедно.
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ХРИСТО ЦЕКОВ

ПЛАТОНИЧЕСКА ЛЮБОВ
Не се докоснахме дори с длани,
но в мен туптеше нейното сърце
и погледът й чувствах как ги гали –
изстиналите ми, треперещи ръце…
Къде бе силата ми отлетяла,
коя магьосница ми я отне
и ме поведе през суетност и забрава
към нереални светове?

Очите ти са нежна ласка,
потапяща се в цветовете.
Напомнят ми вълните,
които с бели устни целуват бреговете.
На твоя бряг съм още непознат,
но ти ще ме целуваш, ще шептиш,
че просто разделени сме били…
А очите ни – едни в други, потопени.

ПОДВОДНИ СКАЛИ

СБОГУВАНЕ
Кратката ни мълчалива близост
залязваше по есенните плажове,

ЗА КОКАЛА
В двора се заселиха две помиярчета. Едно дребно пале и
едно по-едро куче – наричахме
го просто Шаро. Шаро беше с
кротък нрав. Ако замахнехме
към него, той се дръпваше. И
двете бяха мъжки кучета. Палето обаче налиташе на всичко,
което можеше да се яде.
Забърках една тенджера с
мамалига, сложих и останалия
от вечерята голям кокал. ози ще
е за Шаро – казах си. ислех, че
палето няма да има сили за него, но стана обратното. То
грабна кокала и се отдалечи.
Шаро го проследи само с поглед
и се наведе над тенджерата.
След час погледнах към съда.
В него не беше останало нищо.
Палето гризеше кокала, накрая
се измори и го остави. Тръгна
към съда и изплези език. Шаро
за минута се справи с кокала.
Тази история е кучешка, но
алегорията с хората е завладяваща. Всеки се бори за кокала
без да прецени силите си.

ИЗГУБЕНИ ПЪТИЩА
Нощният вятър поръси с
есенни листа пустия перон.
Слизайки от влака, се разминах
с млада майка, която държеше
ръчичката на дъщеричката си
до нея. Явно, този когото чакаха, не беше дошъл. Момиченце-

ИМПРЕСИЯ

Извън дългогодишната си дейност на лекар, преподавател, научен
работник Христо Цеков – проф.
д.м.н. пише поезия и проза, има
издадени три книги: „Дон Кихот от
Загоричани”, „Минало и сегашно
несвършващо”, които иронично нарича автокоментар, както и стихосбирката
„Биография
на
откровението”.
С чувство за самоирония,
възприема поетичните си откровения като „музика без препинателни
знаци” и вълнуващо пресъздава
моменти от живота в морето и на
брега, свързани с вечните теми и с
универсален характер.

КОПНЕЖ

Минаваме край вас
напрегнати и с напрежение,
готови всеки миг да ни посрещне
Посейдоновото отмъщение –
за смелостта в моряшкото сърце,
за погледа ни вечно впит в морето
и за коравите силни ръце
на всеки, търсещ Нереидите…
Магия, която не е за чернозема –
в нея скрита е тайната на морските вълни
и нежността на луната и звездите,
подаряващи безброй лъчи
на човека с кораб пред скалите.

по масите, под шапроните,
понякога и калкан на инат.
Къде другаде ще намерите
тази морска благодат?!

топлите вълни прегръщаха брега
и се сбогуваха с надеждите
като високопарни пажове.
Сега не знам в кой миг
се загубиха сърцата ни,
но палещият влажен пясък,
хоризонтът и съмването,
донесено от гларус с крясък,
събудиха една химера…
Кратката ни мълчалива близост
се сля с есенните плажове.

ЕСЕННА ВАРНА

И топъл дъжд на късна есен
измита златните листа…
Високо гларуси в небето
събират днес лъчите топлина…
Вълната детска кофичка повлича
и пясъчните замъци разбива.
Две мрежи скъсани от скалите надничат –
вълни уморени без човешка прегръдка
сами венец от водорасли изплитат.
И лодката закъсняла хоризонта разсича.
Тишина, тишина… Зима идва…
С толкова топлина…

ИЗПОВЕД
Парче от живота ми отряза
като от хляб обреден,
с нескрита злоба го наряза,
отнесе го и хвърли – непотребен.
Излъгани, надеждите ми спряха,
поеха глътка въздух
и после пак се разпиляха
като броеницата на времето,
като плодовете и семето.

ЛАСКА

Когато идва лято, чакаш есента
Последните летни дни
и първите златни листа
подаряват на варненци
най-хубавата есен на света.
Рибари хвърлят мрежи,
таляни вадят едра риба,
деца и чайки се въртят край гриба…
Чирози по балконите, паламуд,
чернокоп, лефер

то на 3-4 годинки завиваше и
пазеше от вятъра куклата си,
носейки я едва. „Пеленачето”
беше колкото новороденото и
детската ръчичка трудно го
обгръщаше. Детето гледаше
куклата с оная майчина обич и
тревога, които не са по силите
на детската душа. Колко тежък
товар може да носи малкото
детско сърце? Колко години
грябва да минат и какво ще
ограби детската мечта да бъде
майка?
Докато мислите ми отнасяше
вятърът, първият червен светофар ме накара да се обърна назад. В отсрещното кафене още в
ранния час десетина млади хора
скучаеха пред чаша кафе. Този
ден за тях беше като всички
други. Вчерашният купон беше
свършил. Гледаха тъпо, нямаше
и следа от тревога за днешния,
още по-малко за утрешния ден.

АНЕКСИЯ ИЛИ
АДНЕКСИЯ –
ИЗПОВЕДТА
НА ЕДИН ОБУЩАР
Обущар съм на свободна
практика. обущарницата ми е
под стълбището на входа на
блока. Няма въздух, затова пък
в събота или в неделя събирам
кислород от овощната си градина. Тя беше два декара и да не

Имаше едно дърво в моя прозорец
с чудно големи есенни праскови.
После дойде старостта му
и с храст го смениха…
Сега няма кой да раздава и трепет, и ласки
сред залеза на вечерта тиха.
Прозорецът ми пак отворен е за птиците,
но къде са златните листа?...
В миг сърцето ми докосва раковините –
в тях нали е перла есента.
клиент и шегаджия.
-Абе, докторе, тоя мой случай анексия ли е?
А той се смее и вика:
-Бай Тошо, твоето не е
анексия, а аднексия.
О, Боже! Още една чужда дума. Разболях се, отиде ми сънят.
Възстанових си земята, но не
мога да си възстановя здравето,
а аднексията било женска работа. То туй и без това тръгна от
жените.

ЗАТОПЛЯНЕ

съм сам подарих един декар на
обичния си брат. Така за
раздумка и помощ добре си живяхме, докато един ден жените
ни се скараха и понеже всеки
защитаваше своята, скарахме се
и двамата братя.
Жена ми не ме остави на мира: „Вземи си градината, че сия
дземи.” Е, накрая не издържах,
взех си я. Демек възстанових си
собствеността, ама с това си
вземах и белята. Етървата надумала цялата махала срещу мене.
Всички ревнаха: „Ти си окупатор! Анексирал си градината.”
Нали съм прост чиляк, не знам
какво е анексия. Хубаво ли е?
Лошо ли е? Един ден идва при
мен д-р Кършев, гинеколог, стар

Срещнах я на спирката. Не
ме позна, а работихме години
заедно. Не можеше човек да я
забрави. Беше най-добрата лаборантка, напълно отдадена на
работата си. Гледаше болната си
майка. Накрая остана и без нея.
Питай я за пенсията:
-192 лева! – тъжно ме
погледна.
-През лятото е добре, ама
през зимата е тежко – смотолевих, сякаш съм на нейния хал. –
На ток ли се отоплявате? – един
неуместен въпрос.
-Не се отоплявам.
-А какво правите?
-Само се затоплям под
електрическото одеяло. Ставам
само ако звънне някой и за още
нещо. Това е зимен сън. Като
при мечките. Все пак гарсониерата ми е вътрешна, така че
чешмите не замръзват.

БЛАЖЕНКА
Лекувах съпруга й, който беше на легло. Гимназиален учител. Имал бъдеще и за
академична кариера, но колежката го прибрала към морето, което станало съдба. Две
учителски пенсии, едната отиваше за лекарства, а другата за
какво по-напред?! Тия кофички
с кисело мляко са част от орисията – за едни са предястие, за
други – основно или десерт.
Всеки ги възприема по своему.
Веднъж в месеца разделяха
вратна пържола. Месарницата
беше наблизо и продавачката от
вратата я поглеждаше свойски:
-За пържолата ли?
Веднъж в магазина, докато
нямаше други клиенти й даде,
така от нея, торбичка кокали.
-Те ги взимат за кучетата, но
инак са пресни.
Харасеха се. Супичка, бульонче, миризмица, блаженка.
Учителката започна по-место да
посещава месарницата. ко имаше клиенти, казваше:
-Дай ми два килограма кокали за кучето!
Но един ден се получи засечка. Някакъв младеж с дебел
врат изръмжа:
-Сложете ми ги всичките!
-Оставете 2 килограма за
мен! – изстена учителката.
-Не може! Моят е породист.
-А моят – висшист, момко.
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ЛИЛИЯ
МАРИНОВА
Родена е във Варна
на 9 април 1954г.
Произхожда от семейство на интелектуалци – бащата,
Спас Йорданов е архитект, майката – Димка Попйорданова Ненова е лекар-стоматолог, една от първите
и известни зъболекарки във Варна през
петдесетте години на 20-век.
Завършва Техникум по Индустриална
химия „Д.Ив..Менделеев” – Варна през
1973 г. в родния си град, а висшето си
образование – в ХТИ – Бургас. Семейна е с
две деца, внучка.
Член е на Съюза на свободните писатели.

ПОРТРЕТ НА ДУШАТА
Художникът и днес дошъл е в парка –
от муза вдъхновен e, от любовта.
И с четката нанася багри с мярка,
унесен в чувствата е – на есента.
Момиче със смугло лице рисува –
с изящни черти и сияйни очи…
За тях е сякаш цял живот бленувал –
омайва с погледа, с нежността блести.
- Неземна красавица е – възкликнах.
В косите й, галещо свети роса…
Художникът в миг любезно откликна.
- О, тя е с красива, с красива душа!
… Обичам любимата си до болка,
рисувах аз само прекрасно сърце…
С красотата си вътрешна трогва
в очи езера – тъй бездънни са те.

ОТНОВО СЪМ
С ТЕБЕ МОРЕ
Море, море какво съм аз без тебе?
На времето общувахме сами.
И днес събуди ме ти с нежен трепет
и върна ми надежди от преди…
Вълните ме обливат с бяла пяна,
вълшебство ли е твойта хитрина,
че всяка клетка тръпне в мене цяла,
и всеки бал за мен е висина….
Душата ми отново е узряла,
изчистена от старата тъга.
И сякаш пак съдбата е засяла,
зрънцето – златното – на любовта.
С разпенените капки на вълните
отнемаш болката от моето сърце.
И то тупти – ще стигна висините:
почувствах се, като едно перце.
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Извиках: „Животът е хубав!”
В миг сърцето ми лудо заби.
Дори и самата Хекуба,
би забравила всички беди...

Сравнявали я с трели прословути.
Тя пеела и ден, и нощ в захлас,
и песните от всички били чути,
омаян бил светът от чуден глас.

А морските звуци вълшебни
ми шептят песента за любов.
Сякаш с думи красиви, напевни
вливат в моите вени живот.

Тогава се решил петелът герест,
да стресне всеизвестната звезда.
И с гордо вдигната глава и перест,
пред нея важно повишил гласа.

ВАРНА ПРЕЗ
ШЕЙСЕТТЕ

-О, чуй сега, ти, малка чучулиго,
и мене слушай – слушай и учи.
Гласа си да извиваш тъй красиво,
петел ти е учител – знам, нали.

Бледи спомени – красиви,
колко мили сте ми днес.
И младежките години,
сякаш ми изпращат вест.
Тлеят, тлеят две легенди:
някога през шейсетте…
Фотографът, който беше
с апарат на плажа все
с „Моля фото, моля фото,
фото Мексико е тук.”
ни предлагаше охотно
и сомбреро… Снимки – лукс.
И Фан Фан Лалето помним –
да изрязва с огнен плам
профил с ножицата нова,
на човека минал там.
В нас са живи, още живи,
варненските стари дни:
носталгични мисли вливат
как живели сме преди.

МЛАДЕЖКАТА
ПЛОЩАДКА
Кънтяща музика до Пантеона,
напомня ми за седемдесетте,
за онзи див стремеж към рокендрола,
и сърфа – как танцувахме добре…
Единствена Младежката площадка
за Варна – в Морската градина… Там,
подвластни на емоцията рядка,
се впускахме и в танци с огнен плам…
Върти се колелото на живота,
часовникът отмерва със стрелки,
минута след минута, в ритъм точен
и днеска само в спомени кръжи....
Луната осветява дръзко парка,
но липсват онзи шум и глъч в нощта.
Закачките, смеха на сцена ярка
ти помниш ли тогава под дъжда?...

ДОБРОТАТА –
СПАСИТЕЛ
Доброто в живота, о знай, побеждава,
подвластни сме на ненаписан закон.
Но злобата често съвсем заслепява –
с интриги, с лъжи се върви по наклон.
Ти казваш ми днеска: „Това е прекрасно,
но в приказки случват се тези неща...
Аз помня човека в съзнание ясно,
как страдаше той от една клевета..”
О, чуй ме, приятелю, чуй ме за Бога…
Не искаш ли прелестен свят без лъжа?
Свободно да дишаш, да викаш на воля,
да чакаш свободно и в здрач, и в тъма?
Когато отвориш пак сутрин очите,
и слънцето с радостно чувство изгрей,
да липсва тук пошлост, също – злините,
да нямаш приятел лъжлив скарабей…
Тогава бори се против клеветата,
с оръжие не, а с едното перо…
Сам ще се убедиш – пред теб тя самата
ще свие крила, като птиче добро.

ВАРНЕНСКИ
ЕСЕННИ ВЕЧЕРИ
Шеметни варненски есенни вечери –
бликват отново мечти.
Литвам аз с радост, с радост в далечните, царства, където блести.
Есенен вятър развява косите ми,
тихо се сипят листа
в приказна Морска градина
с врабците й,
с чудните пъстри цветя.
Ах, кехлибарени чувства, нестихващи.
Красотата ще запей…
С трепет слушам и аз звуците идващи
и ми напомнят Орфей.

НА ПЛАЖА

ОДА ЗА ГНЕВА

Шумът на вълните навява
в мен възторжено чувство от дни
И ветрецът тихо повява,
и на плажа животът кипи…

Най-сетне се обади и петелът,
с прегракналите струни на гласа...
Дочувал беше отзиви хвалебни,
за чучулигата, че славна е в света.

Златната лунна пътека в морето…
Как
трепка, самотна блести.
А пък звездите в небето – виж, ето пак
пращат потоци лъчи.

И днес слънце с радост грее,
и днес чайките плавно летят.
Всяка моя клетка живее,
а в душата ми струни трептят.

Тя пеела, примамвала звездите,
прекланял й се всеки пътник млад.
И слънцето я греело с лъчите,
и пазело я то от лешояд.

Но и заспалите чувства събуждат се,
тръпне и в мен любовта:
чувства се раждат в цъфтежа на ружите
с мириса на есента.

ЛЮБОВ
Пианисимо – нежният звук,
ме унесе в нощта, екзалтира.
Ти и аз, и децата сме тук,
чудодейна любов триумфира.
Доближи се на пръсти до нас,
и погали душата ми леко.
От ритон пих любов до екстаз,
сладка болка прониза сърцето.
И самият живот се роди,
в звезден миг. И децата невръстни.
Неусетно съдбата, уви,
ни сплотява чрез връзките кръвни.
Колко нощи безсънни аз с теб –
двама бдяхме над рожбите свидни.
Те са расли в живота не лек,
но и в пек, и в цъфтежа на вишни.
Виж прекрасната внучка сега,
как пленява с усмивка приятна.
Елексир е за всяка душа,
любовта знай, е невероятна.

ЗА ЖИВОТА
И СМЪРТТА
Вълните притихват в прибоя,
душата ми – тихо море.
Заглъхва на вятъра воя –
с примирение той ще спре.
Животът самият е чудо,
но всеки си носи кръста.
Терзаем се силно, нечуто,
щом дойде внезапно смъртта.
Ще дръзне ли някой да срине
божественост, тайнствеността?...
Отлитат ни горе душите –
ред няма там с възрастта…
И тъжно днес удрят вълните
по каменния вълнолом.
Разпенени капят сълзите
на ангел, скърбящ мълчешком.

ОТНОВО В СОФИЯ
На леля ми Невена Тошева –
режисьор-документалист
Защо днес София е недружелюбна?
От гарата свих в пресечка безлюдна.
Душата – в тон с чувството ми
носталгично
за леля ми – покойница…
Толкова лично…
Аз още си спомням предишната гара,
и улица „Витошка” в неон обляна.
в онези години, хем мрачни и сиви,
но златни: и татко, и сродници – живи.
Трамваят в железните релси ехти…
Защо ли съм тука от ранни зори?
Събра ни съдбата по изконна повеля –
нали бащиния събира, разделя…
Прекрасна е нашата столица мила,
но за рода ми тревога таила.
В душата ми стапят се блянове сини,
че няма ги вече роднините мили.
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Алексей Филимонов е роден в гр.
Електростал, Московска област, през 1965
година. Завършва факултета по журналистика на Московския държавен университет и висши литературни курсове в
Литературния институт „ А. М. Горки”. Защитава дипломна работа на тема
„Проблемът за подвига в поезията на Николай Гумильов”. Налага се като един от
изтъкнатите изследователи на Владимир
Набоков. Автор е на 7 поетически книги и
редица публикации в Русия и чужбина,
основател на литературно-философското
направление „вневизъм”. Живее в СанктПетербург – столицата на руската поезия,
която е средищен персонаж на последната
му книга. Според Филимонов тя включва
приоритетно стихотворения от последните 3 години. „Поисках да покажа неубития
стремеж към вечните ценности, които се
явяват в обновени образи. Занимават ме
не толкова апокалиптичните мотиви на
нашето време, а нашето настоящо възкресение от света на мъртвите” – споделя
той. Но нека оставим стихотворенията сами да говорят за себе си. Чувство, култура, интелект и ерудиция се сливат в тях в
едно – естествено и непредубедено, преживяно и красиво.
Бележка за автора и стихотворни
преводи: ВЛАДИМИР СТОЯНОВ

***
Като Колумб мечта и Гумильов
да отпътува за Китай.
Дочу под небесата зов:
„Тегли, пързаляй се, докрай
ти мачти насмолени възвиси
и опъни плътната!”
А корабът със синьо се покри
и с тюркоаза на водата.
Другарски шепот острова обвива,
кристален павильон искри:
„Но там не бива! Там не бива,
там Дракон спи.”
Той пази сто високи небеса
и пътят ни тревожен.
Не, капитанът ще възкръсне през
нощта...
все някога, от спомен.

***
Ахматова и Ахмадулина,
две части на една душа,
изгубена и арестувана,
разсипани миражи в пепелта.
До празника фенерът се прегърбва,
а празничната Петербургска суета
като платно проблясква алено –
отново улицата сякаш прокървя.
Не газ в светилника, а истина,
Дух, предявяващ своите права
над нямата душа единствено,
преображаем във слова.

СКИТАНЕ*
Духовно свиждане очаквам с теб
в изгнание.
Затворен, унижен е белият ми скит.
Крила размахва гарванът
за назидание
и явно негов отклик
е шумящият ракит.
Следноемврийски студове се
струпват над стрехата
дорде земя замръзне и въздух зазвъни.

И без да бърза, тихо, ръката на брезата
душата ми с два пръста за миг ще осени.
* Стихотворението е посветено на
старообрядничеството, забранено от
патриарх Никон.

***
Съвсем различна вече е
душата ми, уви.
Преставайки да бъбриш
със нозе,
усмихна ми се ти.
Душа проникновена,
християнска.
С настръхнали листа простена
във схватка каинска.
От побелялата топола гарван гледа,
усмихва се любимият ми клен.
Аз просто се разтварям в него,
в огромния си рай благословен.
За миналото ли е жалба този стон?
Фенер, трептяща светлина,
се търсеше във оживяващия дом.
Не знам сама.

***
В талигата мъже, жени, пътуват,
съвсем не искат нищо те от мен,
Неравностите пътни талигата сричкува,
достигайки на силите си крайния
предел.
Разсипа се тогава народът от двукраки.
А аз задрямах в лайката,
сред дъхави треви.
И дух пред мен застана,
явил се/излезе от гората,
и желъд към главата ми се устреми.
Не беше сън, а образ в полудрямка.
Да ме откара конят, предлагайки
пръхтеше.
Свободен от талигата,
изпаднал в кома сладка
зовях звездата аз, притисната във шепи.

MONUMENT UM
Не искам бюст безсмъртен
във Лятната градина.
Минавам за объркан,
така ще си замина.
Не искам бюст от мрамор,
Ваятелю, постой!
Аз сам звезда ще стана
в безсребърния рой.
Ти си тръгваш сега?
Аз изпадам в безумство –
кой ли всъщност на глас
пак бълнува изкустно.
Ти отронваш слова,
аз изгубвам предмети,
същността на съня
помни всичко. И ето
тя облича във стихове
благородното чувство,
и разцъфват стихиите
в Орхидея изкуство.

***
А нощем вече във Пекин прохладно е,
докато в Петербург пристига есен.
Говорим във какво да вярваме

на конференции за поетичните пътеки.
Безсмъртието на душата свързва пътя
с красивата тревожност на родината,
където толкова отдавна сме
замръквали,
но милосърдие зовем чрез името ѝ
и прошка молим в стихове печални.
Осеяно е миналото с грехове отрова,
но листопадът, меден и обагрен,
ги скрива с жертвена обнова.

***
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човек или нечестивец?
Забулена нощта и беззвездна е –
кошница с два арлекина.
Или е виновен проводникът?
Побелява тъгуващ Исакий.
Водка за мъката на бездомника!
Спускат се сенки чудати.
Ангели, пеперуди, хора,
Хумберт, Лолита, гласна ятова
Неподсъден на бездни е огънят,
но без утеха читателят.

Мой Петербург – моя Флоренция,
така в душата ми нарече
скъперническата ѝ индулгенция –
да, този Питер, чезнещият вече.

Пепел небесна и сълзи.
За Морските* укор бездомен.
Късно е спасение да се търси.
Синее Набоковски помен.

Спасяващ от суетнословие,
от наслояването на миражи,
ще вляза преизпълнен със любов
в колонната му зала със типажи.

* Имат се предвид улиците в Санкт-Петербург Голяма и Малка Морска.

Дори и без „Лепажи“* смазани –
със прости и чернеещи дула –
ти, Петропол, си моето пропадане,
инжекция със нетопяща се игла.
инжекция с неразтопяема игла.
Ти, полет мой на дворцова фрегата
на края на молива, на мига,
съня на залеза рисуващ, необята,
с душа бълнуваща за вечността,
докато несломена още
и незаточена от действителността
достигне до заглавието после
в неръкотворната стихия на стиха.
* «Лепажа стволы роковые» — стих от
шеста глава на романа «Евгений Онегин»
на Пушкин. Лепаж бил знаменит парижки
оръжейник от началото на XVIII века и
имал свой магазин в Париж. Изделията му
се отличавали с изящество, практичност
и прецизност. Негово специално изобретение са пистолети, предназначени единствено за дуели. Тази двойка пистолети,
носеща името му, се намирала в специално
„бойно сандъче“.

В ПАМЕТ НА ЕВГЕНИЙ
ЕВТУШЕНКО
Аплодисментите във буря се извиха,
оттук поетите завръщайки се скитат
в опрозрачената фъртуна от конвоя.
Насреща на читателите строя,
каторжници в светлеещото нищо,
предречено в поетовите стихове.
На кон, белещ се в полусъня,
поетът се явява пред родната страна,
несъществуваща, без бъдеще и досега
и бели снегове – вода, вода...
Къде е псевдонимът, името, стиха?
Бушуващ пущинак наоколо, тъга.

ПЕПЕЛ ВЪРХУ КРИЛАТА
Ще пламне домът на Набоков,
не исках да пророкувам.
Сянка от прозрението жестоко
площадът небесен бълнува.
Подпалвачът тайнствен кой ли е,

НА 500-ГОДИШНИНАТА
НА МАРТИН ЛУТЪР
Лутър свири на лютня,
има ли нещо минутно
в този свят – благодат ли е?
За демон приготвят разпятие,
само звукът да не стихва –
мисълта го завръща, в стих ли.
Минаха много столетия,
все сме деца заети.

ПРЕВОДАЧ
Превеждайки в свободното си време,
не забелязах кой ли разгоря
в устата ми изгарящ въглен,
от калдуцей* докоснат аз живях.
Изпепелен, новоизлят, различен,
подобно пеперуда оживя
стихът ми огнено първичен,
дарявайки на други светлина.
* калдуцей – златна тояга, чийто връх завършва с разперени крила, около която са
обвити две змии, образуващи осморка.
Символ с дълбоко езотерично значение. Кадуцей (caduceus), или керикион (κηρύκειον,
κηρύκιον, ῥάβδος или σκῆπτρον) е глашатайски жезъл у гърците и римляните,
свързан с култа към Хермес, символизиращ
ключа към тайното знание. Преплетените
змии са маркери на дуализма на мирозданието. Жезълът на Хермес /Меркурий/ притежавал способността да помирява. Сходни
символи били разпространени и у други
древни народи. Подобно на съвременния
парламентарен флаг, той бил необходим
атрибут на парламентьорите, изпращани
в неприятелския лагер, залог за тяхната
неприкосновеност.

***
Къде е, мамо, снежният човек?
Изчезна.
Не е ли двойникът заклет
на небесата ведри?
О, дъще, но защо
реши така за бога?
Прилича той едно в едно,
прилича той на Бога,
слепил и мен, и всички вас,
но без дори да каже,
че сме направени от сняг
без нищо друго даже.
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ИЗКУСТВО, СЪВРЕМИЕ, ДУХОВНОСТ

НЕДЯЛКО ИЛИЕВ

„СТРАЖА” – ИЗКУСТВО НА ПРЕДЕЛА. ОТЗВУК ОТ ЕДНА
ИЗЛОЖБА НА АНДАРИ – АНАТОЛИЙ РАДЕВ И ДАРИЯ ВАСИЛЕВА
Идеята за стражите в духовен, материален или символичен
план не е нова. В случая, обаче,
идеята е поставена по съвсем
различен начин. Триединството
на рисунък, звук и танц изпълват
пространството по нов начин.
Звученето е различно. Енергията
освен обемност има висока
плътност и много мекота.
И след като се посети
изложбата, е необходимо време,
за да се осъзнае, че темата решена
по този начин провокира всички човешки сетива без
това на допира. Дори
мирисът присъства в
пространството – този на новопостроеното. Галерията е нова и
наскоро открита. Не
случайно през лятото
на 2018-та домакин
на изложбата е обновеното Морско казино – Варна,
след нейната премиера в Националния етнографски музей през
месец май в София.
Ако се върнем на конкретиката – целта е достигната с максимална
ефективност
–
многожанрово. Пространството е
изпълнено със заряда на пазителството. Опазването на българските
традиции и духовна същност не
само е постигнато, но и трайно е
отпечатано в съзнанието на
всички посетили изложбата чрез
възприемане образите на пазителите в шестнайсетте художествени творби, показани в структурна
подредба в ритъма на ръченица.
Новаторският подход към
връзката български старинни накити – народни танци и ритми
поднася приятна изненада. Изборът на съвременни средства за
общуване и споделяне значително улеснява духовния диалог
между куратор и посетител, като
оставя незабравимо впечатление
от вътрешно преживяване.
Авторите и куратори на
изложбата: АНДАРИ – Анатолий
Радев и Дария Василева са изследователи на образа и вътрешните
преживявания в пространствени
среди, културни оператори и куратори на образно изкуство.
Създатели на Център за образна
култура „ArtExtreme”, едноименна
изложба и школа за образно
изкуство „ArtExtreme Concept”.
Основатели на секция за фотожурналисти, видеооператори и
журналисти на свободна практика към СЖБ Подкрепа – член на
Международната федерация на
журналистите в Брюксел. Членове на МАБИК /Международната
Академия по Българознание,
Иновации и Култура/, Сдружение
„Обединени Бизнес Клубове”.
Съучредители са на Сдружение
„Таляна”; носители на грамота и
обявени за „Приятел на Държавен архив-Варна за 2017 г.”.
Те привличат и създават

възможност за изследване и
участие в програмата на изложбата на група единомишленици,
които да работят в екип.
Музиката е на композитора
Александър Карагьозов. Той е с
широки познания по класическа
и модерна композиция, музикален автор в много образни
проекти: игрални и анимационни
филми и други. Образите на
„СТРАЖА” от художествените
творби също присъстват в музиката на изложбата. Тя е създадена
по археометрирана мелодия на буквите от Глаголицата ведно с български
ритми, в които звучат мелодии, изпълнени на джура гайда – Галин Георгиев,
каба гайда – Йордан Топалов, заедно с гласа на
Албена Гърбева.
И още един представител на първото изкуство
– Венера Иванова, музикален педагог с трайни интереси по
древна история и езотерика.
Съвместно с инженер-изследователя Таньо Танев и атомния физик Ангел Манев – представляват
сдружение АМАТ, създали археометрираната мелодия на буквите
от Глаголицата и потребителска
археометрична музикална система за музициране на български
текстове.
За Глаголицата са изписани
тонове мастило и още ще се
изписва. И не може да бъде по
друг начин, защото с оповестяването на нейния божествен смисъл пред света, българският
народ оставя своя цивилизационен отпечатък за човечеството.
Представена в тази изложба, тя
не само подчертава същата идея,
но и споделя непреходността на
културно-историческото ни богатство.
От видеофилмите се виждат
моделите
от
изложбата
ArtExtreme / АртЕкстрийм в нейното пето издание „СТРАЖА”. Те
са от България, Канада, Куба,
САЩ, Южна Африка, Швейцария, Украйна и Италия. Танцовото изпълнение на тези световни
балетни изпълнители и хореографи по недвусмислен начин показва вътрешните им състояния в
преживяване на образа на
„СТРАЖА”, пресъздадени и в художествените
творби
на
изложбата. С езика на танца те
изпращат послания за пазенето
на красотата и възвишеното.
Гримът на ArtExtreme моделите е създаден от професионалната художничка – гримьор
Джо Краудър от Великобритания.
За извайването на целия художествен образ допринасят
различни елементи от българската народна носия. Тези уникални
фолклорни носии са от колекциите на Етнографски музейВарна и на ценителите и изтънчени колекционери Йордан Иванов

и Руска Станчева от село Аврен,
Варненско.
Тези
богати
етнографски колекции са широко
известни сред почитателите на
българския фолклор.
Голяма заслуга е идеята на
авторите да въвлекат в темата на
изложбата Института за етнология
и
фолклористика
с
Етнографски музей при БАН,
който е представен от куратора
гл.ас. д-р Андрей Тонев. Изграденият кът, наречен „Музей в
изложбата”, е като пламтящ фар в
това пространство. И неговата
енергийна пулсация не може да
не бъде забелязана, защото
представлява избрана част от колекция „Накити” на Националния
етнографски
музей.
Пафти, гривни, пръстени, коланна украса и масивни
накити
на
няколкостотин години. В
тях са въплътени финия
усет на майстори ювелири към възвишеното и
непреходно. Нещо повече, вградили са себе си в
тях, за да могат със своята специфична сила да
пазят от лоши погледи и
зла орис моми, млади жени и крехки майки.
Един човек от екипа,
който като че ли стои
малко настрани и е вглъбен в себе си – архитект
Александра
Бабунска.
Слънчевият и ведър характер в
комбинация с интелигентността
ѝ я карат да общува със зрителя
по по-различен начин като водещ
на работилница „Азбука Глаголица“. Тя също е създател на игрови
модели, артистични инсталации
и настолни игри, които увличат и
са най-успешните проекти на
„Варна – европейска младежка
столица 2017”.
В програмата на многожанровата изложба се провеждат
още няколко събития:
„АртЕкстремни РАЗГОВОРИ” с авторите и екипа на
изложбата, разговор за създаване
и явяването на образите и музиката на изложбата;
„Образ Български” – найдоброто от „БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ” 2018 – събитие на АНДАРИ, което в това
издание също представя изследвания по темата за образа с участието на изследователите Здравко
Петров, АНДАРИ, Светлозар Попов, Донка Николова, Иван
Кръстев и Марияна ШабарковаПетрова. „Образ Български” –
образ на личност, събитие, обект и
пространство (местност, район,
архитектура), свързан с българската история. Образът през
погледа на народната памет и
нейните различни аспекти – през
словото, през картината, през събитието, чрез което той е отразен
и съхранен. Образ, запомнен и
останал в паметта чрез легенди,

сведения, песни, присъстващ на
българската земя от древността
до наши дни.
„БЪЛГАРСКИ
ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ” са провеждани постоянно от 2014 г.
досега през месец май в София
с домакинството на Национален
етнографски музей, Национален
природонаучен музей и КТ
„Подкрепа”. В тях традиционно
участват широка група изследователи – историци, богослови,
етнолози, фолклористи, архитекти, урбанисти, инженери,
физици, които представят резултати от нови проучвания и
научни доказателства за историята на българите, които са
отпечатани в сборник.

ционалната ни ценностна традиция, пожелава успех на тази духовно родолюбива творческа
мисия. В поздравителния си
адрес към авторите–изследователи АНДАРИ, се казва: „Съграденият уникален художествен усет
и талант на предците ни, отстояването на красотата и силата на
българския дух трябва да бъдат
нашите съвременни ценностни
ориентири.” Посока напълно
съвпадаща с посланията на многожанровата
изложба
„ArtExtreme СТРАЖА”.
Безспорно при осъществяването на изложбата партньорите са
много важен фактор, а те не са
малко: Морско казино – Варна,
ИЕФЕМ-БАН, Етнографски музей

ArtExtreme СТРАЖА творби

Пешеходната
обиколка
„СТРАЖА”, създадена специално
за изложбата от урбаниста
Здравко Петров и АНДАРИ
проследява образа на стража в
градските пространства – изразяващи идеята за пазителството и
съхраняването на мястото и времето. Обиколката, проведена във
Варна създаде вълнуващи преживявания сред участниците и
преоткри образа на стражите на
градските истории.
Но какво е една изложба, дори и най-съвършената, без
подкрепата на обществото? В този случай тя е под патронажа на
президента на Република България Румен Радев. Като доказал се
родолюбец и пазител на общона-

СЛЕД ЗЛОКОБНАТА
ВЕСТ
В памет на Антон Карбов
И ноември, виж, навън заплака.
Аз от мъка как ли ще заспя?
Гарваните грачат из клонака
на обезлистената липа.
Спомените на рояк нахлуват
и откъртват от гръдта ми стон:
- Кой душата с песен ще лекува,
щом го няма вече и Антон?...
Тони, Тони! Бяхме с теб другари

– Варна, Historical Routes, КТ
Подкрепа, Сдружение АМАТ, Печатница Хеликс Прес, Top Print, 22
Frames Film Corporation, Heaven
Events, Diana Glass, IRNI Felt and
Art studio, LZ yachting 1991, Студио Пет Пръста, медийни партньори – БНТ, OFFNews.bg,
Peika.bg, Ти си Варна.
С консенсус се приема, че
много ярка фигура тук е тази на
спомоществователя. Благодетел
на тази изложба е Веселин
Пенчев Василев. Нека да благоденства и все така да помага на
АНДАРИ, които с тази своя поредна изява показват, че са от хората, които „зидат” стъпала към
звездите.

цели четиридесет лета…
(Ох, сълза горчива пак ме пари…
Как, кажи, да се успокоя?)
Радваха те моите успехи.
Радвах се на твоите и аз.
Родовата памет все ни свети
и възпяхме я, до сетен час.
О, не мога, брат, да те изпратя…
(Знаеш моите инфаркти два…)
Поздрави ги пишещите братя!
Аз на сън пак с вас ще се сбера.
25-26 ноември 2018 г., Варна
ИВАН ДЕМИРОВ
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ЛИТЕРАТУРА, ТВОРЧЕСКИ ПРОЯВИ

ШАХМАТЕН ДОМ „ЛЕВОН
ОВАНЕЗОВ” – ВАРНА
ВТОРИ МЕМОРИАЛ
„МАКСИМ БУРХАНЛАРСКИ”
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НОВИ КНИГИ

(Рекордно участие на състезатели по шах,
високо спортно майсторство)

Откриване на изложбата в Морско казино-Варна

И през тази година лятната база на шахдома
събра варненския шахматен елит. Участието в
турнира на трима международни, двама фиде и петима майстори на шаха направи борбата за челните
места много оспорвана. На техническата конфеПешеходна обиколка СТРАЖА
ренция Л. Ованезов разказа за житейския път на
Максим Бурханларски, пожела здраве и творчески
успехи на главния съдия Димитър Янев, напомни за
приетия регламент на шахматния дом.
Надпреварата се проведе по ускорен шах по
швейцарска система в 7 кръга.
Председателят на Сдружение „Литературно
Общество” – Варна Станислав Пенев, присъствал на
турнира, след приключване на последната партия
изрази задоволството си и не спести похвали за неговия бивш ученик мс Христо Ивелинов класирал се
на първо място с 5 точки от 7 възможни. Следващите четири места заеха състезатели с по 4,5 точки по
допълнителни показатели, които се подредиха така:
мм Валентин Панбукчиян, фиде майстор Станислав
Работилница Азбука Глаголица
Стоянов, вълшебният блицьор Антон Костадинов,
мм Коста Ангелов.
Минко Шишков и талантливият 9-годишен
Мартин Димитров – най-малкият участник в турнира, постигнаха по 4 точки. В наградния фонд се
включиха също и Янко Корудерлиев като ветеран с 4
точки и км Магдалена Маждракова като единствената жена участничка. И те получиха парични награди
и грамоти.
Състезателите и приятелите на Максим
Бурханларски получиха по една книга „Под звездното небе на духовността” с автор доц. Христо Ганев.
Композитора Александър Карагьозов - Анатолий Радев
Именити и изявени състезатели останаха извън
и арх. Александра Бабунска
класацията: фм Лъчезар Йорданов, мм Иван Янакиев с по 3,5 точки, мс Златко Керчев, мс Тончо Тонев с по 3 точки, турнирни бойци като Константин
Георгиев и Борис Христов.
Трудно може да се опише житейския път на
Максим Бурханларски – състезател на националния
втори отбор на ХV шахматна Олимпиада през 1962
г., проведена в к.к. „Златни пясъци”, където постига
6,5 точки – един безспорен успех за варненския и
българския шахмат. И все пак: през 1962 г. е градски
шампион на Варна, през 1970 г. – шампион на ЦСКА–
София, през 1972 г. играе полуфинал на републиканското първенство. Този известен варненец, популярен и обичан спортист е и дългогодишен
Образ Български
преподавател по математика и директор на 133 СОУ–
София с принос в областта на математиката в страната ни.
Братът на Максим, Стоян Бурханларски, е дългогодишен посланик на Република България в Латиноамериканските страни с много публикации и
интервюта в медийното пространство. Той е съорганизатор на турнира и осигуряващ наградния фонд.
Има тенденция турнирът да се провежда всяка година, както и досега – без такса за всички възрастови
групи.
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СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС
ЗА ХУМОР И САТИРА
„ГОЛЯМАТА КЪЩА НА МЪДРИТЕ ХОРА"
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА СЕДМИ
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ХУМОР
И САТИРА „ГОЛЯМАТА КЪЩА НА
МЪДРИТЕ ХОРА – АСЕНОВГРАД 2019 Г.”
Регламент: Конкурсът е анонимен. Всеки участник следва
да изпрати до три неподписани творби на хартиен носител
в голям плик, в който да постави малък плик със своите
координати. Творците могат да участват с кратки форми:
басни, стихотворения, фейлетони, миниатюри, епиграми и
афоризми до една машинописна страница. Участниците в
конкурса да изпращат на адрес своите творби на четлив
български език.
Паралелно с художествените творби, община Асеновград
обявява и конкурс за карикатури. Карикатурите следва да
бъдат изпращани на формат А4 (21 - 29.7) - до 3 броя.
Тема на конкурса е: „Аб нихило нихил фит” (От нищото
нищо не става)
Награден фонд:
За творби:
Първа награда – 500 лева
Втора награда – 300 лева
Трета награда – 100 лева
За карикатури:
Първа награда – 500 лева
Втора награда – 300 лева
Трета награда – 100 лева
Крайният срок за изпращане на творбите е 21.04.2019 г., в
община Асеновград, стая 505 Б (направление „Култура”)
Адрес: гр. Асеновград 4230, Община Асеновград, пл. „Акад.
Николай Хайтов” № 9, стая 511Б.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на тържествена
церемония в Градска библиотека „Паисий Хилендарски” на
21 май 2019 г. от 18.00 часа. За повече информация на тел:
0894413533, Калин Калинов

Абонамент
До 15-то число на всеки месец на 2018 г. във всяка
пощенска станция, можете да се абонирате за вестник
"Словото днес":
за 1 месец - 4 лв. за 3 месеца - 12 лв. за 4 месеца - 16 лв.
за 6 месеца - 24 лв. за 12 месеца - 40 лв. Каталожен № 115
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Фонд Култура на Община Варна

