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БОЯН АНГЕЛОВ
(стихотворения от различни 
години)

ИЗКАЧВАНЕ

Изкачващият върхове
и глетчери не предполага,
че съществуват брегове,
които не съдържат влага;
че съществува самота
опитомена, осъзната,
където силата кънтя
в просъниците на тъгата;
че съществуват същества
с идеи неосъществими
и никой техните слова
не съюзи с протяжни рими.
По-трудно е да се върви
в пустинята неизбродима,
защото слънце там кърви,
ако изобщо слънце има.
Ако изобщо има бряг,
ако мираж са ледовете,
изкачващият върховете
е в спомена за бъдещ сняг.

ПРИРОДА

Природата не се свени
да оцвети гората в златно,
посоките да промени,
да тръгне с паметта обратно.
Щом Господ е благочестив,
а сатаната дяволит е,
разлиства се красив мотив
и той ще устреми реките
през още млечните нивя
към лабиринтите безводни…
Природата пред нас вървя
и ни направи по-свободни.

ПОСЛЕДНА РИЗА

Долината се вдълбава
под скала зъберовласа
и вода подобно лава
всичко в себе си отнася – 
къщи, зидове и стока…
Хората крещят и гинат,
те съдбата си жестока
с ярост и със страх
проклинат…
Месечината наднича
изпод облака възчерен.
Бог, скрит в образа на птиче,
гали с полъха вечерен
хората, развиделява
храма разрушен и влиза
в наоса му, и дарява
своята
последна риза.

Глобализацията е 

нещо много по-мета-

физично от геополити-

ческото налагане на 

един език за световен, 

или за водещ. Глобали-

зацията започва с про-

миването на мозъците 

ни и, уверявам ви, това в момента 

ефективно и „върло” успешно се 

върши и спроти родния ни език. 

Без да говори непременно и то-

тално на английски, образова-

телната ни система тихомълком 

прокарва англо-американския 

просвèтен (по-скоро – 

обезпросветяващ) модел. Забра-

вата на българския език, подме-

ните на българската лексика и 

дори на българския синтаксис с 

английски думи и постройки на 

изречèния, е нищожна част от то-

ва. По-страшното е, че нашите 

учени, и особено универси-

тетските преподаватели, които 

имат „грижата” да пишат учебни-

ците за средния курс, говорят не-

български много отдавна, далеч-

далеч преди Десети ноември. Те 

са абстинирани от научната 

терминология, която е 95% лати-

ноезична. Изпитах го на гърба си. 

Когато трябваше да пиша докто-

рата си, бях предупреден, че ако 

искам публичната за-

щита да мине гладко, не 

бива в никой случай да 

пиша „между-

личностно общуване” и 

„възприемане”, а непре-

менно и задължително 

– „интерперсонална ко-

муникация” и „ре-

цепция”. И тъй като все 

пак бях хвърлил три го-

дини труд и, разбира се, 

исках да успея, леко 

склоних глава. Леко, за-

щото навсякъде, къде-

то изписвах тези 

смехотворни чужди ду-

ми, в скоби след тях 

разгръщах българските 

им съответки.

Още в четвърти клас 

учебниците започват да объркват 

хлапетата, като вавилонски сме-

шават свидния ни майчин език с 

латински и англоезични заемки. 

Защо трябва да издишваме 

въглероден ДИОКСИД, а не 

въглероден ДВУОКИС!? А ако 

толкова отрадно сме възлюбили 

ГЕОРГИ ВЕНИН

ЕЗИК СВЕЩЕН… И ОТРОДЕН;

АНГЛИЙСКИЯТ ЕЗИК КАТО 
ЛАКМУС ЗА БЪЛГАРЩИНАТА НИ  

чуждиците, поне да бъдем после-

дователни и да замърсяваме 

въздуха с КАРБОНЕН 

ДИОКСИД…

В глобалното село, в което 

отдавна живеем (чудесен израз-

прогноза на Маршъл Маклуън от 

60-те години на миналия век), в 

епохата на Интернет, тягата към 

общ световен език е естествена, 

разбираема и дори неизбежна. И 

аз лично предпочитам този све-

товен език да е английският, не-

жели изкуствен език като 

есперантото, измислен от някой 

самотен мозък. Защото анг-

лийският е естествено развил се 

език, служил за общуване между 

хора от различни прослойки, хо-

ра с ум, сърце и душа; преминал 

свое историческо избистряне, 

жив, а не мъртвороден език с не-

зиблемо „закована” граматика.

Английският е признат за най-

богатият език в света, това е за-

писано в Книгата на рекордите 

„Гинес”, която, макар и английска, 

е сериозно обективна: през де-

кември 2009 г. в словника на този 

език влезе и бе дори чествана 
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За 28 път през 2019-та във 
Варна ще се проведе Междуна-
родния музикален фестивал 
„Откритие” („Откритие 2019”), 
един уникален фестивал за поп и 
рок музика в черноморския град 
– първият български недържавен 
фестивал за поп и рок музика, 
възникнал като еманация на та-
лант, възможности и творчески 
апломб преди всичко за неговия 
създател – композиторът, култу-
рологът, мениджърът, музи-
калният педагог, изпълнителят, 

журналистът, творецът от Варна 
(рицарят от Ламанша за българс-
ката поп-рок музика) Доно 
Цветков. Иначе казано – високо 
интелигентен събеседник, силно 
вълнуващ се от изкуствата наш 
съвременник, музикално чувс-
твителен и прогресивно мислещ 
не само в тази област човек на 
изкуството, талантлив организа-
тор с обществено признание за 
това и не просто събеседник, а 

ОТКРИЙ ИЗКУСТВОТО
НА МУЗИКАТА В СЕБЕ СИ
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организираха пролетна среща с 
творчески личности на града.
Милена Сиракова, директор на 
Секретариата на Областния съ-
вет на БЧК – Варна приветства 
участниците, а модератор на съ-
битието бе Ирина Харизанова, 
специалист „СПД” в БЧК – 
Варна. 
В препълнената зала на „дневен 
ред” бяха поезията и изкуството 
– припознати като духовна 
ценност, възможност за съпре-

10 ГОДИНИ СДРУЖЕНИЕ „ЛИТЕРА-
ТУРНО ОБЩЕСТВО” – ВАРНА

60 БРОЯ НА В. „ЛИТЕРАТУРА И 
ОБЩЕСТВО”

ЧЕРВЕНОКРЪСТЦИ ОТ БЧК – ВАРНА

живяване в червенокръстката 
общност и като начин на психо-
социална подкрепа.
Поетесата Величка Върбанова, 
която е и доброволец на БЧК, 
прочете свои стихове за люби-
мия град и скъпите хора, за мо-
рето и бурите в живота, за 
страховете и надеждите. 
Станислав Пенев, член на Съю-
за на българските писатели и 
организатор на в. „Литература и 

На стр. 4



Варна, бр. 1, 60 (6162), май 2019 г.2 ЕЗИКОВ И ЛИТЕРАТУРЕН СВЯТ

1 500 000-ната дума.

Любимата ми английска дума, 

колкото и чудато да звучи това, е 

behave (държа се прилично). 

Радвам се на откритието си, че 

тази дума е съставена от двата 

морални антинома на Ерик Фром 

(всъщност заимствани от Блаже-

ния Августин): be (съм) и have 

(имам). Да имаш или да бъдеш… 

В тази философска слово-

съставност (be-have) изящно се 

прокрадва намекът, че доброто, 

почтеното или поне разумно по-

ведение е съчетание, единство 

или мост между двете.

Имам и още една англоезична 

любимка: will – дума, с която се 

обяснява сътворяването на све-

товете – воля, желание, непоко-

лебимо намерение. Но и частица 

за бъдещо време – английското 

„ще”! Волята на високите духове 

сътворява бъдещето!

Затова ми се струва, че смесва-

ме различни пластове на отноше-

ние към езика на Шекспир. 

Проблемът е друг. Като приемем 

който и да е език за световно 

общително средство, да го 

използваме само когато пишем 

или говорим с чужденци, които 

не знаят български. А помежду 

ни родната словесност не само да 

циркулира като конституционно 

официал(изира)на, а като 

вътрешно потребна, свидна, наша 

си. Да я поим, да я торим и пре-

копаваме с грижа за отглеждане-

то, овардването и култивирането 

й; с любов като към наше дете… 

макар че тя е и наша майка.

И тук вече не английският сам 

по себе си като налагащ се хеге-

мон в международното общува-

не, а нашата будност и 

осъзнаване, че без свой език ние 

не може да имаме свое „аз”, 

трябва да ни опълчи (пра-

българска дума!) против за-

менките на родна българска 

лексика с англоезична. Да, поня-

кога – понеже нямаме подходяща 

съответка. Но в 90% от случаите 

– за да се правим на каубои, та да 

не се разбере, че сме кравари.

Да се върнем на будността и 

осъзнаването за родния ни език, 

или на непукистката взепозволе-

ност, с която в него се наместват 

англицизми.

В един стар брой на в. „Уи-

кенд” (28 май – 3 юни 2011 г.) 

една българка (Диляна Тилева), 

завършила философия и анг-

лийска филология, се надигна 

против многото „нонсенси” в на-

шите масови медиуми и при-

помни, че съществува Закон за 

радиото и телевизията, в който 

под чл. 6, ал. 3, т. 2 от тях се 

изисква да „съдействат за разви-

тието и популяризирането на 

българската култура и българс-

кия език…”, а под чл. 10, ал. 1, т. 9 

– „съхраняване на чистотата на 

българския език”. Само че хората 

в СЕМ са същите онези уни-

верситетски преподаватели, за 

които вече поменах, че никога не 

са говорили „чист български 

език”. По-лошото е, че въпреки 

многото езикови гафове в преда-

вания като някогашното „Мо-

дерно”, а тем паче в младежките 

предавания, най-зловредният 

наплив на англицизми не е дело 

на журналистите, а на рекламода-

телите, които Тилева нарича 

„знаменосците на кръстоносния 

поход срещу езика ни”, защото 

„децата ни са хипнотизирани от 

тях и попиват в незатормозените 

си мозъчета всяка чута думичка”. 

Това са най-обикновени 

търговци на дамски превръзки, 

електронни джаджи, шампоани 

против пърхот и прахове за пра-

не. Те ни развращават, на тях 

позволяваме да „развиват” езика 

ни, както повелява ЗРТ. Те ни за-

ливат с дресинги (поливки), с 

иновации (новости, нововъведе-

ния), екстракти (извлеци), тарге-

ти (мишени), клиър систъми 

(почистващи системи или 

устройства), рилейшъншип-и (/

взаимо/отношения), дарк чокъ-

лити (тъмни шоколади), слайдове 

(диапозитиви) и пр. Натрапват 

ни да си купим Айфон Фор 

(вместо Четири). Дамата ирони-

зира, че има опасност „съвсем 

скоро да престанем да бъдем 

умни, а да станем просто смарт”, 

сиреч хитри и находчиви, а не 

мъдри.

Да, много е тъжно да се пре-

върнем в убийци на нещо, което 

не сме създали, а сме наследили. 

И тъкмо затова – много лесно. 

Великата опасност обаче е 

собственият ни отказ да бъдем 

българи. Защото „когато ни 

бъркат в джоба, сме готови да 

крещим и хапем, а когато ни 

бъркат в мозъка – нехаем”.

Да не говорим, че от нашето 

езиково наследство се ползват и 

същите тези англичани и амери-

канци, над чиито речници днес 

правим метани. 

Основателното самочувствие е 

корен на достойнството. Човек, 

който не уважава себе си, не би 

уважавал и другите.

Това се отнася и за народите.

Ако тръгнете по кой да е сокак 

на кое да е българско градче, ня-

ма да видите и две табели на ки-

рилица, и ни едно кафене с 

българско име.

По вестникарските будки на 

България се мъдрят списания, 

кръстени „Beauty”, „Off-road BG”, 

„Motor Show” (можете ли изобщо 

да си представите на лондонски 

вестникарски павилион да съзре-

те списания „Krassota” или 

„Zhenata Dnes”, да не говорим за 

изписани на кирилица!). Изобщо 

не иде реч за преведени на 

български западни издания като 

„Playboy” или „Grazia”. Не, иде реч 

за родни списания, които дори 

когато са изписани на кирилица, 

дъхат на раболепие пред чуждото 

– „Инсайт”, „Журнал” (списание 

„Журнал”, сиреч почти списание 

„Списание”!), „Хай клуб” и пр. 

Тъпкано е с „мании” и „магази-

ни”, макар в родния език „мага-

зин” да си е продавница на 

битови стоки за широко народоу-

потребление.

О, неразумни и иуроде, няма 

от що да се срамиш. Наопаки! 

Трябва да се гордееш, че българс-

кият е третият самостоен (сиреч 

без заемки от чужди речници и 

граматики) език в света. През Х 

век, когато сме имали най-голя-

мата столица след византийската 

(Велики Преслав), Лондон е имал 

само 15 000 жители, Париж не е 

бил единен град, Мадрид е бил 

село, Берлин и Москва не са съ-

ществували. А в Преслав е клоко-

чел бурен книжовен живот.

Затова най-древните общи ду-

ми между българския и анг-

лийския вероятно са заимствани 

от британците прабългарски ру-

ни. Крайни мнения дори настоя-

ват, че самото наименование на 

островитяните – „англи”, идва от 

първобългарското слово ОНГЪЛ 

– родното място на старейшината 

на канския род. А „онгъл” се ро-

дее и с „огън”, а оттам – и с 

хиндуисткото „агни (йога)”, което 

си значи... огън! Напомня и 

„ъгъл” (angle), сиреч „кът”, бащи-

но огнище.

Има и по-категорични приме-

ри.

Замисляли ли сте се за нашата 

дума ЯБЪЛ-ка и не е ли дала тя 

корена на английското „апъл”? 

Защото езиковедите са повече от 

категорични: „я” и „б” съвсем за-

кономерно се трансформират в 

„а” и „п”. А „б” – и във „в”, както 

„ябълка” пък е влязла в наимено-

ванието на онова място, сходно с 

Райската градина (с уж-ябълка-

та!), наречено АВАЛОН (Ябъ-

лон!).

Езикът е нашата райска гради-

на. Много-много древна. Седем-

осем хиляди години преди 

Христа нашите пра-прадеди вече 

са се радвали на плодовете й и са 

ашладисвали т.нар. РУНИ (може 

би най-ранната организирана 

писменост в света). И от тази 

райска градина са късали през 

оградата ябълки и англичаните.

Дали в българската райска 

градина е имало букове? Сто на 

сто. Отде иначе ще дойде тази ду-

ма – БУК-ва, отде ще извиси кло-

ни до БУК-вар. Сещате ли се на-

къде бия!? БУК-вар: BOOK-вар! 

Българският буквар, нашата 

първа книга за четмо и писмо, е 

дал английската дума за книга.

Българинът е скептик. И вие 

навярно недоверчиво криввате 

една такава тънка усмивчица: 

„Абе, тоя будалка ли ни!” (Да не 

би „будалкам” да значи съ-

буждам? Та нали Буда значи про-

буден! Ето, има препратки и 

между български и санскритски.)

Ако е събуждане, да, будалкам 

ви. Будилникът в главите ви да 

вземе да звънне. Или поне да 

забръмчи като муха.

И ако дотук примерите не са 

хванали дикиш, ето нещо, което 

просто няма как да бъде отрече-

но.

Как е „кола” на английски? 

CAR. КАР. Какво правим колата? 

КАРаме я. Car-аме я. Просто 

„кар”е съществително – 

производно на българския глагол 

КАРАМ (със санскритски корен), 

това е повече от очевидно.

На разгневения английски 

професор по историческо ези-

кознание, дето ще ревне, че това 

не е доказателство, защото би 

могло да се предположи в равна 

степен и обратното – че от „ста-

родавната” английска дума CAR е 

извлечена българската КАРАМ, 

му кажете само това: в България 

е имало дума КАРуца столетия 

преди появата на колите!

Ако и това не му запуши уста-

та - примерите не са свършили.

(Разбира се, и ние сме черпили 

от английския. Няма как да не за-

бележите, че Паисиевият Хи-

лендар идва от Highland-er). 

Но…

Откъде се пръкна модерното, 

технологично напредничаво сло-

во КЛОНиране! Откъде се взеха 

тези мутиращи генни копия, 

израстъци на овладяно и контро-

лирано ДНК – КЛОНИНГИТЕ?

От българската дума КЛОН! 

Иде реч за разКЛОНение от 

общ(а) ствол(ова клетка)!

Това е израстъкът върху родо-

словното (без-у-словното!) дърво 

на българския език, което се 

лепна за английския като недо-

расляк. Защото англоезичието 

можеше да си тури свой корен 

под новообразувания термин – 

вместо да краде от клона на на-

шата езикова банка, да си седи на 

своя клон (branch) и да къса от 

него плодовете на словотворене-

то по своите си граматични пра-

вила. И вместо КЛОНИНГ да 

означи новото явление като 

БРАНЧИНГ (branching), което 

ще рече „разлистване“.

Нямат късмет англичаните със 

своите корени, които само 

Шекспир (който и да се крие под 

това име) успя да напои така, че 

разлисти короната на английския 

език до най-пищната в света, за-

сенчила дори кралската.

Късмет ли казахме? Я поча-

кайте! Luck. Да ви напомня нещо? 

Да речем, нашенската слука. С-

лука. С-luck-а, тоест „с късмет”!

Поне малко логика има в 

предположението ни, нали?

Малко... малък... Small. Small-

ен. Смален.

Както казва комшийката, къде 

го чукаш – къде се пука… Но то-

ва е положението!

Възражението, че тези два 

примера не вземат под внимание 

начина, по който думите се изго-

варят, а залагат върху начина, по 

който се изписват, е вятърничаво. 

Всеки език, когато „внесе” чужда 

дума във фонда си, я подлага на 

правоговорни трансформации, с 

които да я приобщи към собстве-

ната си граматика.

Но понякога се случва и 

странно напомняне за приноса на 

първоизточника, което не може 

да се обясни само с езиковедски 

препратки.

Замислете се как англоезични-

те нации наричат онзи свят ден, в 

който честваме Възкресението на 

Нашия Господ и Спасител Иисус 

Христос: Passover, сиреч Пасха. 

Което си е юдейска небивалица. 

Защото значи Изход (бягството 

от Египет), а то няма нищичко 

общо с Възкресението на още не-

родения тогава Иисус. Но англи-

чаните имат още една дума, и то 

тъкмо за ВЕЛИКДЕН – EASTER. 

Нещо или някой от Изток. Дори 

католиците и протестантите в 

Англия знаят откъде изгрява 

слънцето!

Има още много: например анг-

лийският глагол perch напълно 

съответства на старокоренния 

български „перча се”.

А дали и английското bad 

(лош) не идва от българската 

„бед-а”?

Може би излишно заключе-

ние:

Който не говори езика си, ези-

кът му изсъхва. И тъй като Бог е 

сътворил целия земен живот с 

изначалното си Слово, преди още 

то да стане думи, Той много 

добре изпраща душите ни там, 

където то, превъплътено (преро-

дено) в език, ще е в най-чувстви-

телен резонанс с тях. За да ги 

подхранва, пробужда и израстя-

ва.

Тъй, че който посяга на своята 

писменост, реч и език, посяга на 

майка си. И на самия себе си.

(По настояване на автора 

търсете още на сайта 

culturespace.bg)
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Наскоро в „Литературен 
свят” прочетох стихотворението 
„Нощни птици” на Владислав 
Артьомов в превод на Надя По-
пова. Безспорно виртуозен пре-
вод. Не ме изненада коментарът 
на Надя, че след прочита му не-
що я „стиска за гърлото”, защо-
то всеки от нас си има своите 
нощни птици. Трябва обаче да 
признаем, че при всеки тези 
птици са различни и разговарят 
с нас на различни теми и гласо-
ве. Познавам Надя и някои от 
сложните извивки на жизнената 
ѝ пътека, ту извисяващи я наго-
ре, ту буквално сриващи я в 
тъмните бездни на болката. 
Онова, което най-силно ме впе-
чатлява, е нейната безапела-
ционна честност в отношенията 
с колеги, близки и далечни 
познати и приятели, с творци 
или политици , която честност е 
пренесла и в своето творчество. 
Тя не е от хората, „търсачи на 
шеметни усещания”, тя има се-
тивата за обикновените неща, 
които ни заобикалят, за тази 
българска „панелна обител” с 
провесени черги, в които крием 
„раните на синовете ни,/ 
кръстени на победители”, за 
онези „фасади ожулени,/ с 
грозни графити на фенове 
футболни“. Тя усеща дебнещите 
стъпки на смъртта, която като 
ненаситен звяр търси в мрака 
„души отчаяни/ да им пречупи 
гръбнака“, тя носи в себе си 
болката от злощастия, които 
„удрят в гръб”, обонянието ѝ до-
лавя „уханието на парфюм и 
пот” в синдрома на днешното 
ни време, което е „нито смърт, 
нито живот”. И като някаква 
дълго стаявана вулканична лава  
на болката (почти като Гео - 
Милевото  „Кой излъга нашата 
вяра?” в „Септември”), от душа-
та ѝ изригва питането:

Кой дамгоса с такова жестоко 
статукво

бившите ни деца послушни“
Те ли не пяха за зайчето бяло
и за шейната с подаръци ко-

ледни?

ЛАЛКА ПАВЛОВА

ПЕСЕНТА НА НОЩНИТЕ ПТИЦИ В ТВОРЧЕСТВОТО НА НАДЯ ПОПОВА
Днес се разхождат – душа без 

тяло – 
с празни джобове, с отвъдни 

погледи.
                   „Краен квартал 3”

В поетичните текстове на На-
дя Попова съжителстват буре-
носно щрихи и от 
„тоталитарното соц”, и от ново-
то ни време, уж дошло с на-
деждата за по-добро, а се 
оказва, че отново вкъщи ни ча-
кат мишките, които „хищно 
тракат челюсти: Влизай в капа-
на!” Човекът, „ жълто листо на 
длан”, е изпълнен с въпроси, 
скрити вопли и съмнения и – 
като жълтото есенно листо – 
„инкогнито си отива” от света, 
осъзнал илюзорността на 
собствените си кумири:

Мъртъв е Джани Родари.
Вместо Дон Домат,

принц Лимон
и графиня Череша – 
лорд Хероин,

маркиза Марихуана
и сър Джойнт.

               „Краен квартал 3”
Палачът на Живота е превзел 

всички пространства – от пло-
щада до крайния квартал – и 
посича своите жертви с новото 
си оръжие, гладът, който 
управлява новия стар свят и го 
превръща в „сергии кресливи“, 
продаващи „кон за кокошка” и 
„смет за сливи”. Човешките на-
дежди са прегазени от тежките 
стъпки на Джони Уокър, който 
„крачи по градските покриви/ с 
чизми до коленете” и, „килнал 
бомбе високо/ стигнал в небето 
Бога”, надменно ни пита: „Иска-
те ли уиски – марково, супер? 
Hello!” 

Нощните птици на Надя По-
пова забиват своите хищни 
клюнове право в сърцето ѝ, алч-
но дъвчат и изплюват всичките 
ѝ илюзии за красотата на живо-
та, за силата на Словото, за пре-
раждащата магия на изкуството 
и вярата ѝ, че то може да пре-
върне и звяра в човек. Защото 
светът е станал друг, защото 
търговците отдавна са превзели 

храма на душата му и са обезце-
нили неговите нравствени 
устои, защото шумът на парите 
въздейства като наркотик, пре-
нася го в миражите на разкоша 
и телесните удоволствия, иззел е 
демиургичната сила на твореца 
и го е поставил „в графа 
„неусвоен житейски опит”. И 
ако някога Сервантесовият Дон 
Кихот е могъл да облагороди 
духовността на пресметливия 
Санчо, сега вдъхновената песен 
на поета може да уцели само 
уплашения заек, „изскочил от 
обществените трънки“. Но 
въпреки съзнанието на човека и 
твореца Надя Попова, че от нея 
„надеждата/ с пеперудени кри-
ла/ далече отлита”, тя има силата 
да се изправи отново и, без да 
превива гръбнак, да даде своя 
отговор на гласа на нощните си 
птици:

От разкривените сенки не 
изпитвам боязън.

Блика в моите вени солена, 
стаена сила.

Аз съм тази, която не пита:
„Знаеш ли ти коя съм?”,
защото знам коя съм,
откакто съм се родила.
                 „Легитимация”
Жестоката, разголената до 

крайност грозна истина за жи-
вота присъства и в публи-
цистично – есеистичните 
текстове на Надя Попова. Ве-
роятно сега много по-рядко на 
улицата или в тролея тя среща 
хора от типа на оня „странен 
човек”, който се качва в автобуса 
на Орлов мост и пътува до края 
на линията сам, без да разговаря 
с никого, без да сяда или да се 
държи за нещо. И когото 
всички приемат за „откачалка” 
и се правят, че не го забелязват, 
не 5осъзнавайки гордостта на 
неговата самотност. В нашия 
нов свят е деформирана дори 
представата за човешката само-
та. Защото с интелектуалната и 
духовната си бедност младият 
човек, продукт на новото ни 
време, не би могъл да усети до-
ри онова „неясно чувство”, 

произтичащо от мисълта на го-
лемия италианец Салваторе 
Куазимодо: „Човек е сам върху 
сърцето на земята, пронизан от 
едничък слънчев лъч…” Фри-
волните крякания на младите в 
кварталното кафене („Етюд за 
самота”), тяхното одобрително 
кискане след откровенията им 
за всяка любовна авантюра, от 
които „ушите направо вехнат”, 
пораждат жестоки в констата-
циите си размисли: „Мисля си, 
че за тези скорозрейки, 
инжектирани с хербицида на 
цинизма, никога няма да се 
открият златните двери на лю-
бовта – опияняваща, обсебваща 
цялата ти същност, изпълваща с 
лекота и звънтеж душата и тя-
лото, раняваща почти смърто-
носно.” Страшното е, че 
поколението, възпитавано с 
нравствените стойности на ми-
налото, полека си отива от този 
свят. То се чувства неуютно, са-
мотно в него, усеща как от 
всички страни към духовните 
му висини се протягат „ревма-
тичните пръсти на ледени ви-
сулки”. Страшно е и 
осъзнаването, че „никой добър 
и щедър не наднича през не-
бесната капандура, за да потрие 
ръце от изпълнената си мисия”, 
че „природата е безстрастна и 
снегът затрупва с еднакво 
постоянство и съвършенството, 
и грозотата” („Ако дълго се взи-
раш в бездната”). След подобно 
разтърсващо откритие може би 
единственото спасение за ду-
ховно устроения човек е да се 
зарови в спомените си, в онзи 
негов Олимп, който му е дал 
криле да полети. И се занизват 
онези вълшебства от младостта 
на Надя Попова които, по подо-
бие на Марина Цветаева, 
вдъхват „живот дори на неоду-
шевените предмети”. За Надя 
Попова Русия е и ще си остане 
„страната на поетите”, в която 
всеки поет е „емигрант по своя-
та същност, дори в собствената 
си страна”, защото рано или 
късно той отново ще се върне на 
„своето небе”, но чак след като е 

разорал „чернозема на езика” и 
след като е засял в него „не-
вижданите дотогава семена на 
своята поезия”. („Аз поет и в 
предсмъртния стон ще остана”). 
Възторгът на Надя от 
творческите светове на Марина 
Цветаева, Йосиф Бродски и Лев 
Лосев неусетно се слива с висо-
тата на духовните полети на 
Станка Пенчева, Първан Стефа-
нов, Владимир Башев, Лиза и 
Павел Матеви, Калин Донков и 
Иван Динков. Те са въплъще-
нията на Духа, който се носи 
над водите на Живота в необи-
чайната книга на Надя Попова 
„Дух над водите”. Те са онази ре-
ка със златна вода, в която я 
топва нейната младост, за да я 
покръсти в името на Словото, 
Истината и Красотата. Но както 
самата тя признава, , „реката те-
че и изтича”. А по думите на фи-
лософа Демокрит „Не можеш 
два пъти да влезеш в една и съ-
ща вода… и тя да е същата.” 
Времето на „златната вода“ 
безвъзвратно е останало в ми-
налото, от което Надя Попова е 
извлякла зрънцето прозрение 
от книгите на Оруел, че войната 
е мир, свободата е робство, не-
вежеството е сила. За да може 
днес сама да си зададе въпрос и 
сама да си отговори: „По какво 
бруталният тероризъм се разли-
чава от перфидната лицемерна 
загриженост на великите сили 
за демократичността на режи-
мите в Източна Европа и по 
други континенти? Геополитика. 
Безжалостен кентавър, изпо-
тъпкващ всичко с копитата си, 
но маскиран като крилат кон 
или дори като гълъбче на ми-
ра.” („Балканска сюита”)

Неслучайно проф. Симеон 
Янев определя творческите ви-
зии на Надя Попова като „стъ-
писвания от всекидневното”, 
като „изхлипани стихотворе-
ния, готови сюжети за проза на 
ужаса”, но и като „свидетелства 
за дълбините, където гнезди 
поезията. Надеждата на живо-
та.”

творец с мнение, който не си губи 
времето и за когото изкуството е 
живот, море от вълнения, радост.

Истинският старт на неговата 
всепризната дейност е през 1991-
ва. В началото се включва и силно 
вълнуващото любителите на 
попмузиката тогава Студио „Да!” 
– школа за развитие и изграждане 
на таланта на музикално надаре-
ни варненчета и добре пеещи 
изпълнители на поп и рок от ця-
лата страна. Първи фестивал, 
първи глобални вълнения, първа 
радост… А, освен от изпълните-
лите, тя идва и от публиката: 
„Обявихме датата и часа на 
откриването на Фестивала, 
програмата беше подготвена, 
пуснахме билети и не знаехме 
какво ще стане – ще има ли 
публика или не… Но тридесет 
минути преди да започнем залата 

се напълни… И въздъхнах с 
облекчение… Така тръгнахме.” 
казва Доно Цветков като че ли 
взрян само във видимото от него, 
изпълнено с образи, музика, 
измерения…

„Интересът към Фестивала 
беше много голям… На следва-
щата година – също, тогава реци-
тали имаха Георги Минчев и 
Пеци Гюзелев… Публиката 
възприе Фестивала като необхо-
димост, като една духовна проя-
ва, която обогатява, 
разнообразява и извисява делни-
ка и фестивалния календар на 
Варна. В тези сложни и трудни 
години успяхме да направим ре-
шителни крачки към новото – 
нови изпълнители, ново звучене, 
ново отношение. Показателно в 
това отношение е участието във 

Фестивала през 1994-та на Лили 
Иванова заедно с един нашумял 
тогава състав „Супершоу 
НА_НА, Филип Киркоров, Джон 
Лоутън, Ингрид, Лейди Лиша, 
Силвия Медзаноте …” продължа-
ва Доно Цветков.

Научавам, че през 1998-ма за-
почва да се провежда Междуна-
роден конкурс за изпълнители, а 
на следващата година – 1999-та и 
Международен конкурс за песен.

Изпълнителите в тези 27 досе-
гашни фестивални сцени са от 
близо 70 държави от всички 
континенти, а много от тях 
участват и в Евровизия: „Това бе-
ше и остава един много интере-
сен момент – на Евровизия се 
явяват много от изпълнителите, 
участвали в „Откритие” във 
Варна. Как да не се радваме – но-

ви изпълнители с доказани 
възможности и с изяви на 
конкурсна основа, утвърждаваща 
таланта и изпълненията им.”

От известните български 
певци на сцената на Фестивала са 
пяли: Миро, Деси Добрева, Поли 
Генова, Михаела Филева и др.

А какво е, всъщност, „Откри-
тие”? "Откритие" не е Фестивален 
конкурс за изпълнители, а 
конкурс за песни от млади авто-
ри… Тази година – 20019-та, вни-
манието е насочено към рок 
песните, към акустичния вид на 
музикалната изява… Един арт-
проект в сферата на популярната 
музика, доказал жизнеността си и 
акцентиращ на новаторство и 
класика, на изящност и ориги-
налност, на опит и нови умения, 
на прогресивно и завладяващо. В 

сферата на музикалния естети-
зъм и високото ниво на попу-
лярната музика.

ХХVIII Международен музи-
кален фестивал „Откритие 2019” 
включва: ROCK ACOUSTIC – 
акустичен рок-концерт с участие-
то на групите: INNERGLOW, 
L.S.D.D, KASHMIR, ДЕДРОЛ на 9 
май 2019 г. от 19.00 ч. в Концерт-
но студио на БНР – Радио Варна, 
Международен радиоконкурс за 
песен както и на 19 май 2019-та 
гала-концерт с участието на фи-
налистите, премиера на нова кни-
га за БГ-поп-рок-музиката на 
проф.Розмари Стателова и филм 
и среща разговор с ТВ-журна-
листа Георги Тошев.

Станислав Пенев – поп и рок 
почитател, поет – автор на сти-
хотворения, станали текстове за 
песни на композитора Доно 
Цветков

От стр. 1 ОТКРИЙ ИЗКУСТВОТО НА МУЗИКАТА В СЕБЕ СИ
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Общество” представи сборни-
ка „Варненска поезия, Анто-
логия ХХІ век” и пожела да 
бъде приет в редиците на 
Българския Червен Кръст. 
Нели Божова – изкуствовед и 
доброволец на БЧК, представи 
авторски творби, сътворени с 
вдъхновение от морска слюда 
и камъчета. 
Звучаха пени по текстове на 
двамата писатели и бяха 
изпълнени няколко арии.
Спонтанно се роди предложе-
ние пролетните срещи с та-
лантливи творци-доброволци 
да станат традиция.

От стр. 1

10 ГОДИНИ СДРУЖЕНИЕ „ЛИТЕРАТУРНО 
ОБЩЕСТВО” – ВАРНА...

Отидох на празничен концерт 
в зала Пленарна. Седнах на 
четвъртия ред.

На сцената излязоха пет 
красиви момченца в национални 
носии. Всяко от тях държеше своя 
народен инструмент. 

Поклониха се и засвириха 
народна музика в хармония от 
звуци. Надделяваше гласа на 
гайдата, до нея кавала, гъдулката, 
акордеона и тъпана, без който не 
може. 

Конферансието ги 
съобщи като братя. 

Аз се развълнувах 
силно – как така, коя е тази 
майка, майка на пет 
талантливи деца, 
самородни таланти?

Попитах за нея и ми я 
посочиха на първия ред. 
Там стоеше дребна, 
слабичка жена. Очите и 
бяха спокойни, пълни с топлина. 
Запознахме се. Тя излъчваше 
скромност, дори срамежливост. Аз 
я поздравих с възхищение, а тя 
сви рамене, като че ли няма нищо 
особено. Има такива жени, за 
които геройството е просто дълг. 
Те изцеляват през устни, носят си 
теглото с чест и не мрънкат.

Да родиш, отгледаш и 
възпитаваш пет деца, в семеен 
оркестър, това не е работа за коя 
да е майка. В моите очи тази, 
хрисима жена засвети като на 
пиедестал.

Стана ми неудобно да я 
попитам „има ли съпруг, какво 
работи тя, има ли професия, как 
живеят”. 

Така започна сюжетът за малък 
разказ. На моя жив интерес, тя 
отговори: „Справяме се някак си”. 
И така разбрах, че има място за 
уточняващи въпроси, че дори и от 
оглед на място. 

От застраховането ми е 
останал навика „да вярвам само на 
очите си”. Самопоканих се и след 
два дни бях в дома на тази майка-
героиня да пием чай и да си 
говорим за живота. Каква беше 
изненадата ми, когато в уречения 
час на входа ме чакаше най-
малкият от петимата юнаци.

Въведе ме в блока, отвори 
вратата на асансъора, натисна 

копчето, „ние сме на 
осмия етаж” каза, 
асансъорът спря, 
малкият кавалер отвори 
вратата. На площадката чакаше 
следващият брат. Той любезно 
отвори вратата на апартамента и 
там ни посрещна майката с третия 
от братята. 

Още от входа „епопея на 
забравените” „блесна” пред мен. 
Типичният живот в общинско 

жилище, 
предадено по 
БДС. Коридорът 
бе на цимент с 
подредени в него 
30 чифта обувки. 
Докато 
разглеждаме 
хола, спалнята, 
кухнята, банята, 
все на етап БДС, 
на мен ми се 
вдигна кръвното. 

Може ли в хола петима мъжаги да 
спят на  пет койки като по времето 
на Втората световна война. Тази 
картинка ме върна двадесет 
години назад в един музей в 
Рощок – тогава в Източна 
Германия. Тук видях същото: 
двуетажни и триетажни легла с 
две бюра до тях, където 5-те деца 
да учат уроците си. Как успяват и 
петимата на двете бюра? „Ами те 
са в различни смени и това ни 
спасява, пък и в кухнята единият 
може да учи” – отговори ми 
майката. Мигновено у мен се 
надигна протест.   

И на всичкото отгоре 
стигнахме до две стаи, заключени 
с катинари.

През пролуките успях да видя, 
че освен щайги с празни буркани 
и разни вехтории, там друго няма. 
На въпроса ми тези стаи защо за 
заключени, пак спокойно 
хрисимата майка ми отговърна: 
„Ами, там е настанена една жена, 
която има апартамент, преписала 
го е на сина си, той е сам и тя 
живее при него. Тя никога не е 
живяла тук, тя от години не ни е 
притеснявала...”

„Не може да бъде!” си рекох.
Как така? Заигра лудото ми 

сърце. Ума ми не го побираше – 
как седем души оживяват в две 
стаи и как другите две стаи една 

хитруша ги е заключила, без да 
има нужда от тях и къде са 
комисиите по настаняване?

През това време дойде 
четвъртият брат, той прескочил да 
купи кока-кола за гостите, заредил 
с чашки масата в кухнята.

Нямаше как, макар и много 
ядосана, да не приседна да уважа 
домакините.

Усетих как глътката от това 
черно питие ми приседна в 
гърлото. Бях онемяла, нямах сили 
да преглътна. Погалих с ръка 
малкия, благодарих на всички и по 
най-бързия начин се изнесох до 
колата. Социалната 
несправедливост изкрещя в ушите 
ми, заби плесница в лицето ми, 
усетих се гневна и потеглих с 
колата към кмета на Района.

Сърцето ми биеше учестено, 
усещах пулса си в слепоочията. 
Видяното ме покруси.

От опита ми в съседен Район 
знаех какъв е редът, кой не си е 
свършил работата, кой си е 
затворил очите… Нещата отиваха 
към сериозен скандал. Медиите 
само това чакат. Аз овладях 
чувствата си и благодарение на 
разума си, който моят Дядо Колъо 
наричаше „фикир”, успях да 
проведа конструктивен разговор с 
районния кмет. Описах спокойно 
ситуацията, не адресирах вини, 
което често си позволявам, за 
добро или не, не зная…

-Какви са тези Комисии, които 
настаняват, проверяват, оценяват 
в дома на семейство с пет деца, две 
стаи да стоят заключени с катинар 
с години? Що за съквартирантка е 
тази жена?...

Кметът, за негова чест или не, 
се оказа, че познава оркестъра, 
децата, картината: „Но, бабата е 
добросъвестен платец и нямаме 
право да я извадим от там”, каза 
той.

Това като чух, вече извадих 
оръжията – тежките думи за 
потребности и несправедливост, 
за достоен живот, за приоритети и 
предложих, че би могло до месец 
проблемът да бъде решен. Аз от 

страна на нашето 
Сдружение обещах, 
че след като 
наемателката се 

изнесе, ние за наша сметка ще 
вкараме майстори, ще 
отремонтираме и ще обзаведем, с 
каквото можем тези помещения. 
Излизайки от кметския кабинет 
машинално започнах да въртя 
телефони на дамите, които по моя 
преценка могат да дадат теракот, 
фаянс за банята и коридора, 
осветителни тела за целия 
апартамент, да ушием пердета, 
релси, шкафчета и т.н. Планът 
беше в главата ми. Последваха 
месеци на изчакване. 

Административната 
бюрокрация по традиция влезе в 
своя ход – срокове закони, покани, 
изчакване…

Били длъжни да предложат и 
на наемателката като 
добросъвестен платец, поне 
гарсониера да й дадат.

Възроптах, тя няма нужда, 
щом не е обитавала и досегашното 
общинско жилище като 
съквартирантка на седемчленно 
семейство, притиснато в две 
стаи… 

„Извършете проверка къде и 
при какви условия живее жената 
сега!”

Да, ама не!
Викат я в кметството и й 

предлагат гарсониера на осмия 
етаж в съседен блок. Тя най-
демонстративно отказва, било й 
на високо.

Като, че ли други хора не 
живеят по високите етажи. 
Изчакването на бюрократичното 
решение продължи една година. 
Ние бяхме по-нетърпеливи, 
семейството си бе приело съдбата, 
живееха в примирение, хрисимо 
тихо и търпеливо. Ходих няколко 
пъти в кметството с надеждата да 
ускоря темпото за вземане на 
важното решение.

Звъннах по телефона няколко 
пъти на Кмета, че сме готови с 
нашата част по ремонта и 
обзавеждането.

Семейството живееше на ръба 
– с една заплата. Седем души 
пестяха от всичко, живееха с 
невероятни ограничения. Много 
искахме да им променим живота, 
да отремонтираме дома им, да го 
освежим и на петте деца да 
доставим радост и красиви 
пространства за учене и 
репетиции. Децата трябваше да 
почувстват нашата подкрепа. Те 
имаха нужда от добри условия.

Междувременно проучихме 
къде е следващият им концерт и 
от какво имат нужда.

Те мечтаеха за йоника. 
Организирахме събирането на 
пари за този важен, липсващ в 
оркестъра инструмент.

Дамите от нашата Асоциация 
закупиха йониката и избраха 
тържествен момент за връчването 
й на братския оркестър.

Децата бяха щастливи, не 
можеха да повярват, че мечтата им 
се сбъдна. Предстоеше ни да 
осъществим още една тяхна мечта, 
всеки да има легло и бюро за 
учене.

Таткото работеше усилено на 
две работни места. Децата растяха, 
ставаха самостоятелни. Дадохме й 
кураж и мотивирахме майката да 
започне работа. Още като 
студентка в Техническия 
Университет тя родила трите си 
деца, после двете и така грижата за 
децата става нейно призвание, там 
тя се реализира. 

След мъчително изчакване 
дойде вестта, че двете стаи са 
опразнени, наемателката получила 
жилище, каквото желаела и 
доволна си изнесла вехториите и 
бурканите от дома на 
многодетното семейство. 

Сега ние бяхме на ход. 
Отидохме петима човека да 
обсъдим, какво трябва и можем и 
ние още да им помогнем.

Направихме план, разчети, 
стоков списък, количествени 
сметки и се започна. Главната 
координация водеше бащата. Той 
се въодушеви, разкри себе си и 
като творец.

Към хола постави стъклена 
врата и нарисува красив витраж 
върху нея. Децата бяха щастливи, 
винаги ни посрещаха с грейнали 
очи.

Преобрази се цялото жилище, 
за един месец грейна светлина във 
вече разширеното и ремонтирано 
пространство. Но, най-важното е, 
че едно семейство получи, това 
което заслужаваше. Майката в 
щастието си сподели: „Ние не 
вярвахме, че някой може да 
направи всичко това за нас.” 

„Двойна е радостта им от 
направеното и от непоисканото 
добро.

А ние бяхме истински 
щастливи, че доведохме до край 
каузата си да помогнем на това 
многодетно семейство да има 
достоен живот и да усети 
подкрепата от вън. Тези деца и 
родители го заслужаваха.

Когато всичко беше готово, ни 
поканиха на чай. А ние 
поднесохме подаръци, имаше 
кетъринг и погачата, по стар 
български обичай. Каква радост 
изпитахме от завършения ремонт 
с главен технически ръководител 
таткото, не можем да се опишем. 
Всички сияехме, жените-
дарителки видяха плодовете на 
своята щедрост.

Главните герои в тази приказка 
си остават петте деца, които лице 
в лице видях справедливостта и 
повярваха в доброто.

Няма невъзможни неща стига 
да пожелаеш да сториш добро и да 
сбъднеш нечия мечта.

А майката, тя остана все така 
скромна и хрисима, понесла на 
крехките си плещи планина от 
труд и много любов.

Тя е една отдадена на децата 
българска учителка.

Нейният тих героизъм бе 
възнаграден  със синовната обич и 
с високото обществено признание 
на званието „Достойна варненка”. 
Сълзите й на благодарност имаха 
висока цена. И тя повярва, че на 
този свят има и добри хора.

За нас останаха радостта и 
удовлетворението да сбъдваме 
мечти.

ЙОРДАНКА НЕНЧЕВА

ДА СБЪДВАМЕ МЕЧТИ
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ОТДАЛЕЧЕ

Колкото за далечината – 
не мисля да обяснявам
как ме предаде съдбата
и как още не се предавам.
Колкото за плътта ти – 
още я помня: млечна,
знойна коприна… Пратих
по горестта скоротечна
на криле всепроходими
своето покаяние.
Не вярва никой на рими
с восъчни отстояния…
Колкото за мотивите – 
вече са избледнели
и стават все по-сиви те
в делничните недели.

ПЛАЩ

Да бъде полунощ, да бъде топла 
коприната на голата ти кожа. 
До твоята
ненужна вече рокля 
товара си от грижи
                      да положа.

Да бъде тъмно и в дрезгавината 
усмивката ти само да ми свети. 
И да си близо, 
ала с непозната 
загадъчност

  да се стаиш в ръцете ми.

Да те целувам жадно,
            във високо
           сияние от страсти да потънем. 
Да се стопява 
моята жестокост 
в килиите на
            хаоса бездънен.
Косите ти, 
косите ти, 
косите,
            които да погаля дълго чаках,
            да падат
            като плащ на победител,
            изпратил
            армиите си в атака...

И през изчезващия мрак да гледам 
как планината се развиделява. 
Да си заспала,
            да не е последен
            мигът, а в изгрева
            да продължава.    

ПРИШЕСТВИЕ

Спи в пожара от любовни страсти
ласката на истинската зима.
Заснежените
пустинни храсти
топлят
най-сиятелната рима.

Как да я открия и в какво да
събера разпръснатите звуци?
Плащеницата
на небосвода
ме притиска
с облачни юмруци.

Дъжд като пришествие ще пада

върху уморената пехота…
Само крачка
ме дели от ада.
Педя само
свързва ме с живота.

Никаква илюзия не може
сенките надгробни да прогони.
Кой ръка
в дланта ми ще положи
през немилостивите
сезони?

Как да търся рими сред полето,
в ласките на тази зима люта,
щом крещят,
че всичко е отнето,
всичко –
до последната минута?

Храстите пустинно заскрежени
най-сиятелната рима крият
сред вулкан
от страсти вцепенени,
в ледопис
от огнена стихия. 

ВЪЗКРЕСЕНИЕ

Понякога е по-добре
да бъдеш
беден и незрим.
Тивериадското море
да те направи
пилигрим.
Да стигнеш хълма невисок,
на който е стоял
Христос.
Да видиш как самият Бог
пристъпва
по водата бос.
И само топъл полумрак
да гали
пътя на плътта,
щом Възкресение е пак – 
началото
на светостта.

В БЕЗБРЕЖИЯТА

ФРОНТАЛНИ

Не съм се надявал дълго на някаква милост висша
и трупаха ми се дългове, докато стръмно дишах,
А после едва успявах пробойните да запуша.
Не съм бил моряк, но плавах,
с години не зърнал суша.
Опитвах се да докосна летящите пилигрими
с посоката високосна и с нейните синоними.
Пределите имат сила, когато не са фатални,
но болката се е свила
в безбрежията фронтални.

ДЕМИР ХИСАР

Ако загина на война,
жал никого не ще попари… 
              Димчо Дебелянов

Траншеите в предутринния хлад 
не чакат нещо ново да се случи. 
Войниците се взират в своя млад 
и в своя светозарен подпоручик. 
Октомври с влажни облаци гребе 
на угарите тъмната позлата. 
Дими демирхисарското небе 
и слуша стоновете на войната. 
Снарядите са братя на смъртта, 

шрапнелите са нейните дечица. 
Октомври сочи лобните места, 
а гарванът – най-траурната птица – 
обхожда труповете с дрезгав грак, 
прелита над ранените страхливо. 
Не подозира, че е вечен знак 
за всичко мъртво 

и за всичко живо…
Припада нощ… Като разкъсан стон
кавал глада на горестта засища,
а римите от някакъв шансон
потъват в спомени и коренища.
И гарванът разперил е криле,
възхожда своето богатство жалко.
Непобедено, бойното поле
заспива,
но с един поет
по-малко. 

ХАЛКИДИКИ

На Николай Петев

Красиво е за кратко да си бог, 
заспал между Касандра и Ситония, 
и да те буди вятъра дълбок 
с гласа на 
недописана симфония.

Красиво е за кратко да си стар
и, без да се замисляш стар ли, млад ли си,
да слушаш побелелия рибар
как спори с продавача
на параклиси.

Понякога е хубаво да си 
владетел на владическата мантия, 
която от Aтон ще възкреси 
забравената слава 
на Византия.

Красиво е понякога да спреш
и съзерцаеш хълмовете глинени
с пълзящите в следобеда горещ
фаланги
на градините маслинени.

Красиво е да будиш своя нрав 
сред славата, стаена в ръкописите. 
От Хилендар да стигнеш до Зограф 
като наследник на отец Паисий…

АЛХИМИЯ

На късната обвързаност в затвора
ноември
с листопада се сбогува.
Тежи ми, че не мога да говоря
за теб и за това,

че те сънувам 
че си за мене въздуха, по който 
рисувам думи 
и чертая знаци... 
Гнети ме

есенното безпокойство 
и мръзнат 
оголените акации. 
Съзнавам, че е късно

да погледна 
очите ти, в които ще усетя 
една надежда, 
може би последна 
и път ефирен като битието. 
Възвърнем ли 
на верността ни зноя, 
в откъслека на ден здрачѐн и зимен 
прегърнал те, ще шепна, 
че е моя 
възможността 
отново да те имам.

От стр. 1
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СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ
***

На Веска
Върху жадното ми тяло
сълзите ти проговарят –
всичко в мен е полудяло,
облаците се отварят…

Устните ти ме опиват –
те са извори дълбоки,
с радостни вълни заливат
бреговете ми високи…

Любовта ни извисява 
на крилата на мечтите:
чувствата ни завладяват – 
нощем светят със звездите…

И откривам в небесата    
път, извил се през простора:
да намерим свободата – 
сила да ни е, опора…       

Да те имам, да те чувствам – 
дъх най-нежен от дъха ми,       
радост си и си изкуство:
да живееш и в съня ми…          

… Колко много те обичам
искам пак да ти призная:
имам ли те, не отричам – 
светлина ще си до края.   

15.01.2019 г.

***

ЛЮБОВТА НЕ ПРИЗНАВА ОТСТЪПКИ, 
не повтаря изтрити следи… 
Не завива след чуждите стъпки 
и не спира пред разни врати.

Любовта не прощава и грешки. 
Носи сила, надежда, криле… 
Любовта е в очите човешки – 
на сърцето не дава да спре.

Любовта не познава измама 
и по тъмно за друг не тъжи… 
Любовта не очаква покана, 
а сама и пред всичко върви…

Любовта не трепери от болка, 
в нея ревност съвсем не шепти… 
Любовта знае всеки миг колко 
силна обич у някой пламти…

И по стълби безброй се изкачва, 
и разбива дебели стени… 
Любовта все душата изпраща 
сред пространствата, във висини.

Тя по улици нови минава – 
старост няма в духа й крилат… 
И от нищо не се притеснява – 
с нея диша днес целия свят.

19.01.2019 г.

ЕКЗИСТЕНЦИАЛНО

Духът е всичко – жажда за живот.
А вечността усещам, че напира…
Не съм направил необмислен ход,
но чувствата в човека все извират…

И ме боли, че в нашия живот
те срещнах късно, късно те откривам…
Ако ми трябват път, посока, брод
на пулса ти докрай ще се опирам.

21.01.2019 г.

ЗАКОН

Не спря дъждът – валя, валя, валя…
… Не се насити да тече отгоре…
Не влезе всичко в мократа земя:
остави вадите за път да спорят…

… Вода днес пак морето пи ли, пи – 
небесната вода събра се в него…
Разля се тя на хиляди вълни,
признавайки и водното му его…

Спасителният пояс на брега
се вдигна – не потъна във вълните
и не остави водната следа
да заличи въздушната обител…

… Във всяка капка извор ромоли…
И с всяка капка жизненост напира.
Сърдечен удар в капките тупти:
животът в тях се ражда – не умира…

04.02.2019 г.

ИЗМЕРЕНИЕ

Осъдени сме да обичаме,
и да отхвърляме омрази,
с вълнение за утре сричаме
от любовта, дошла с талази...

Красивите мечти ги имаме
като съдбовни паравани,         
че болката не имитираме,               
а смелост, паднем ли в капани...

… И любовта ни е началото –
любов до края на живота…             
И всичко в нея е избраното
за пътя стръмен към Голгота.

… За обич са дошли душите ни – 
дори телата да си тръгнат. 
Осъдени сме да сме бдителни,
че нищо няма да ни върнат.

10.02.2019 г.

ВЪЛНЕНИЕ        

Умряха ли в нас рицарите дръзки,
че никой не заглежда Дулцинея,
отиде ли си с тях страха от влъхви
или с годините духът бледнее?...

Как дребните ни хитрости прозряха,
че са излишни, даже са ни вредни?...
И чувствата сами така узряха,
че нямат нужда от борби поредни,

че тайните в събудените жици,
обвити с облаци сега са спорни –
летят в небето с утринните птици, 
а цветовете раждат хоризонти.

12.02.2019 г.

МОЛИТВА

Моля те – дай ми дълъг живот,   
да намеря аз тази планета,
на която и в тъмния гроб
ще живеят душата, поета…

Моля те – дай ми радост една: 
и жена ми да бъде до мене,
да е същата като сега –
хубава, нежна, непримирена.

Моля те – дай ми лъч към света
с дни спокойни и дълго желани,

смях до късно, любов и крила
за духа ми, за всички избрани…

Моля те – дай ми знак за Човек
между хората – нужен сред нужни…
… И тогава дай днешния век…
И ще бъдем с теб вечно задружни.

15.02.2019 г.

ПРЕОБРАЗЯВАНЕ

От утрото нощта пак ще се скрие – 
ще влезе в канарите, в черна пръст,
а слънцето, далечност щом отпие,
над хоризонта ще издигне ръст…

… Красивото с красиво в мен се слива – 
брегът посреща новата вълна,
с която плава утро закачливо…
Започва всичко с дневна светлина…

Поглъща ме животът… Дава, взема…
… Несъвършенството не влиза тук:
да го забравя наближава време… 
И то не знае, че съм вече друг.

16.02.2019 г.

***
Днес се люшкат тревите като полъх на дреха…
Аз си тръгвам усмихнат, отивам си сам –
обичта ми е жива и това е утеха
да се върна при извора на любовния плам.

Да повикам на спомена прегръдката страстна,
да усетя отново живота в кръвта,
разполагаща с мене тъй безумно и властно,
че отричам напълно дори и смъртта.

А земята ме чака… Как да стигна до нея?...
Все на бряг съм от пясък и студени води…
Като бурята вряща искам аз да живея,
да заливам света си с големи вълни.

Любовта ми е всичко – и ме има, и грабва…
От любов все тъжа – за големи неща.
И прогонвам с нежност каквото не ми трябва,
за да дръпна до края съдбовната си черта.

18.02.2019 г.

ОДРИНСКО КАФЕ

                                        На Ради Радев

Приятелю мой, Лозенград е близо…
Там дядо ти градината копал…
… Отпиваш, разкопчаваш яке, риза
и сякаш виждаш спомена изтлял… 

Днес, тук – на автогарата на Одрин
пак имаш миналото си небе
и чувстваш как самотният му подвиг                        
вълнува силно, дърпа векове…

Следовник си, но не живееш близо – 
от Варна те доведе волността.   
Тук като в роден дом ти плахо слизаш – 
а пътят ще те върне през нощта…

Не се сърди – и времето не знае
какво ще дойде. Как ще продължи…
Историята днес дори нехае…
А всичко става ясно призори.

Горещо е кафето – турско, вкусно…
Животът е съвременност, нали…
Дали ще бъде и с горчиво чувство
е все едно… С усмивка сме дошли.

19.12.2018 г., Одрин – 20.02.2019 г., Варна
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КЕЙ ДЖЕЙ БИ (КРАСИМИ-
РА ЖЕЧЕВА – БАЙЛС)

МЕЧТАТА НА 
СТАРИЯ БЮФЕТ

Бюфетът стоеше полупра-
зен. И тъжен. Тъгата му се за-
силваше от тъмния цвят по 
него с отдавна изчезнал гланц, 
който се бе напукал и падаше 
като рибени люспи. Колко бе 
стар бюфетът не знаеше. Сам 
си броеше годините, сбърква-
ше, ядосваше се и почваше 
отначало. Помнеше обаче оная 
пролет, в която се роди в 
дърводелската работилница 
направен от ръцете на дядото 
на сегашния си стопанин. 
Броейки и тези бръчки по 
оклюманото, дребно, грахово 
лице, бюфетът предположи, че 
дървенията му е прехвърлила 
сто години. 

„Не може да е вярно – 
мислеше си той – така ли 
бързо остарях?... Спомням си 
величественото си раждане от 
младите ръце на майстора, там 
сред топлината, идваща от 
печката, сред разхвърлените 
части на първите ми приятели 
чакащи реда си, сред винтове, 
лепило и божествения мирис 
на дъб, ела и смола. По зори и 
в мрак, човекът ми вдъхваше 
живот, мереше ме, прекроява-
ше, слепваше, доукрасяваше. 
Изработи ми най-красивите 
крака, с елегантна извивка, ви-
соки и здрави, та да държат 
изумителния товар на строй-
ното ми тяло. Имах си лява и 
дясна врата, започващи над 
крачетата и свършващи в края 
ми – на високото. Целите вра-
ти, извити навън, приличаха 
на надупена детска люлка, в 
такава видях доста деца да 
израстват. Между вратите 
имах пет чекмеджета, все с тая 
извивка, а над тях стъклена 
витрина с огледален гръб. 
Образът ми бе завършен от 
металните инкрустирани 
дръжки с по два винта. 
Изглеждах магично. Тогава. И 
животът в къщата бе друг. 
Нестихващ и весел. В мен 
подреждаха фин порцелан с 
цветни бягащи животни в де-
ликатни цветове, нескончаем 
брой от купички, блюда и пла-
та, чашки като перца, съ-
пътствани от вечния мирис на 
чай и кафе. Криех в пазвата си 
бисквитки и сладкиши, сгуше-
ни в различни по форма ку-
тийки и шумящи станиолчета, 
дребни бурканчета с вкусни 
сладка и подправки, струпани 
торбички с брашно, захар, сол, 
макарони извити и миришех 
на портокал, лимон, сухи кай-
сии, печени ядки, мед, канела, 
карамфил, шоколад, ечемик, 
царевица, домати и маслини в 
зехтин. Попилият аромат още 
лежи из цепнатините ми… 
Преди трапезата на стопаните 
ми бе вечно пълна, а аз бях ти-
хият горд пазител на детски 

усмивки, оцапани с шоколад и 
простичко домашно разбира-
телство. Не усетих как този 
живот изчезна, но го усещам с 
мачкания си стар гланц. Уж 
бях голям, но неусетно време-
то ме сви, сякаш ми прекрои 
величието, сякаш бях бюфет 
начертан на хартия, който го 
триеш по ръбовете с гумичка. 

Отново се натъжих. От 
собствената ми празнота... ви-
диш ли?... Не можех да предло-
жа на стопанина си почти 
нищо от онзи отминал живот. 
В утробата ми ехтеше гласа на 
глада. Той прекрояваше разме-
рите ми, въздухът – студен, 
жално се чуваше да се бие из 
празните рафтове, а дръжките 
хлопаха с камбанен звън из ку-
хата ми утроба... Какво ли не 
бих дал тъжния ми стопанин 
да се усмихне?... Да събуди със 
смях засъхналия звук на 
разстроените ми панти. Бавни, 
влачещи се стъпки се чуваха 
по пода и пренасяха горчивия 
ритъм под извитите ми краче-
та. Движението пълзеше по 
цялата стая. А мислите на сто-
панина се лутаха и търсеха 
пролука из свития, почернен 
въздух. Въздухът, времето, 
бремето… Тук имаха и цвят, и 
мирис. Безнадеждността на 
съдбата бе очертала оня 
нескончаем кръг, в който сега 
човекът пристъпваше и оста-
вяше стъпките си, плътни като 
сърцето, червени като бързо 
прерязана артерия. Кръгът се 
казваше бедност. Аз, бюфетът, 
бях най-големият приятел на 
човека. Неразделни от стъпи-
сания захват на точката и кръ-
га. Стопанинът имаше дете, 
момченце. То не разбираше 
нито времето, нито въздуха, 
нито бремето. Живееше в 
безкрайния свят на космоса, 
където всичко беше тъмно, но 
изпълнено със звезди, в 
безкрая от мечти, незасмукани 
от вакуума на черните жи-
тейски дупки. Нямаше по себе 
си шоколад, но имаше най-не-
вероятната детска усмивка. 
През февруари детето щеше да 
навърши осем годинки. Осемте 
свещички отдавна бяха скрити 
от човека на топло в джоба на 
вехтото му палто, сгънато на 
един от моите рафтове. Лявата 
ми врата човекът ползваше за 
гардероб, порцеланът там 
отдавна бе иззвънял последна-
та си дръзка песен и сега бе 
превзето от няколко опърпани 
дрехи с отдавна отминал звук 
на шев. Отдясно мирисът на 
подправки и аладинов свят бе 

отминал, кривите макарони 
отдавна изчезнаха като стрели 
към небето, останаха плахите 
разходки на гладни паяци и 
недохранени мишки, които ти-
хичко умираха после в някой 
ъгъл. 

Когато видях свещичките, 
едва сдържах пантите си от ра-
дост. Криех изненадата от ша-
рените осем свещички 
нетърпеливо ден по ден, които 
очакваха своята торта. Каква 
ли щеше да е?... С шоколад или 
карамел?... Детето го заслужа-
ваше. Не ходеше на училище, 
но засипваше човека с въпро-
си. Той му бе купил няколко 
книги и го учеше как да гово-
ри, да произнася думите пра-
вилно, които то вероятно 
никога не бе изричало и нико-
га нямаше да изрече. Всяка 
книга струваше едноседмичен 
глад. Те ядяха само царевична 
каша, печени картофи поняко-
га и попара с мляко. Човекът 
не, че не работеше. Наследил 
оная стара, стара дърводелска 
работилница, майстореше с 
часове играчки, лъжици и кра-
чета като моите, но купувачите 
се разредиха поради бедността 
на времето. 

Човекът застана пред мен и 
държеше нещо в ръце. Торта! 
Зарадвах се аз. Ще се зарадва и 
детето. Но защо той е още тъ-
жен? И тогава видях, че торта-
та е инкрустирано старо 
дърво, с редена украса от 
цветчета, наклонени нежни 
клонки, а по средата издълбана 
отворена книга с надпис: 
„Честит Рожден Ден”. Тя бе зао-
биколена от осем малки 
дупчици. Човекът отвори моя-
та врата, непохватно изкара 
осемте цветни свещички от 
стария си джоб и с вълнение 
внимателно ги положи в 
издълбаните дребни гнезда. 
Стаята чезнеше от запаления 
блясък щастие. Той сложи 
дървената торта на масата и се 
усмихна. Изкара и един пакет 
увит във вестник, който се 
скри в сянката на отминава-
щия ден. Излезе тихо, а аз 
изтръпнал и възторжен като 
зрител от театър, очаквах вли-
зането на драматичните актьо-
ри. Детето влезе побутвано от 
човека. Загорелите му бузки с 
дълбоки тръпчинки се огряха 
в изнизващия се живот на све-
щите. Аз и човекът наблюда-
вахме възвръщащото се 
божествие на силата да 
мечтаеш. 

Детето заблестя от изнена-
да, разтегли усмивка и плесна с 
ръце. Силно издуха сянката на 
насъбралите се мечти и свещи-
те бяха безсилни пред тях. По-
сегна към вестника, той не се 
съпротивляваше и се оттегли 
от сцената, показвайки нежна-
та корица на нова книга. Тя ве-
че си имаше другар. Хваната в 
ръцете му, знаеше, че ще се 
обичат завинаги. Човекът, 
дълбоко развълнуван, целуна 
детето и донесе вечерята. От 
кога не бях надушвал мед. Но 

да. Той се оказа добре бе нама-
зан върху дебели филии хляб с 
масло. В стаята сякаш заиграха 
пчели, сляха се с току-що бито 
масло и аромата на припечена 
коричка хляб… Цяло 
пиршество!

Аз, свидетелят, ликувах и 
страдах покъртително от тази 
невиждана история. За пре-
дългия ми дървен живот… От 
дръжките ми несъзнателно за-
капаха сълзи… Горчиви от 
безпомощност… Чувах ги как 
капят по пода… 

А аз имах само една мечта. 
От тях да закапе шоколад… 
Истински.”

14.01. 2018 г.

НЕОБИКНОВЕ-
НО – ОБИКНО-

ВЕНА СТАЯ

Чу се шумно отваряне на 
врата. След това и звук от 
смешно тропащи стъпки. Това 
смях ли е? Ах, да! Дочух по-
бутване, закачка, силен говор 
и хоп, и тази врата се отвори. 
Развълнувах се. В стаята бяхме 
аз, гардеробът де, боядисан в 
тънко бяло, а под цвета ми се 
виждаха небрежни криви ли-
нии на отдавна отрязано 
дърво, срещу ми се разполага-
ше голямото легло, същият 
цвят май, може би и от същото 
отрязано дърво. 

Леглото бе гиздаво, с висока 
табла, с красиво изрязани ли-
нии, оформящи цветя, листа и 
сгушени малки птички. Две 
снажни шкафчета стояха от 
двете му страни като караул на 
вечна смяна. Лампите с ви-
сулки висяха мълчаливо, но 
когато се щракнеше ключето 
обливаха мен и моите прияте-
ли в стаята с кристален бля-
сък, който прекроен през 
висулките замяташе по нас 
дребни кехлибарени, червени, 
жълти и лилави точки. 
Връзката: ключ, лампа и 
светлина, наелектризираше 
скучния ни живот и ние ожи-
вявахме поощрени. 

Задържах винтовете си в 
тишината, за да усетя влиза-
щите стъпки. И ето на, пред 
мен застанаха момиче и момче. 
Момчето се върна и затвори 
вратата, прехвърли ръка през 
рамото на девойката и двамата 
се вгледаха в мен. Ококорих 
процепите си в учудване. Е, 
хайде сега! Че с какво толкова 
пък съм интересен? Те гледаха 
мен, а аз тях. Е, хубаво е. Ха-
ресват ме. Не бях свикнал на 
такова внимание. Откакто ме 
закупиха, живеещите тук 
направо си ме зарязаха – полз-
ване без възхищение. От стое-
не и скука бях приспал разни 
емоции. В най-долното чекме-
дже, там ги скрих. То от скука 
с моите стопани, какво да ми 
остане? Те бездушни, а аз заду-
шен от вмирисаните им разго-
вори и мисли. Мислят си, че не 
разбирам, ама да имат да взе-
мат. Още не са ме хванали 

дървоядни болести. С една ду-
ма, още съм с всичкия си. 
Блъскат ми вратите, тракат ми 
пантите, без никакво нежно 
уважение. Тъй може и някоя 
пантоатака да получа, силен 
удар и край... Ровят грубо из 
мен, то патоанатомът е по-
внимателен с пациентите си. 
Искат май да се депресирам и 
да ми захлопа дъската. А те ка-
то започнат да си викат, кре-
щят с едни такива грозни 
думи, че ме е срам да ги за-
помня, а отидат ли към висо-
ките децибали, чак винтовете 
ми се развъртат. Стопаните ми 
или крещят, или мълчат гнило, 
или се гледат лошо, снобски 
лошо. Знам я тая дума щото те 
често се наричаха така. Аз и 
леглото едва ги понасяхме. 
Идеше ни да избягаме, ама то е 
сложен процес. Хич не ни е ле-
сен животът на дървенията. 
Чезнехме сред меланхолия, 
ферментирали взаимо- отно-
шения, засмукани от нега-
тивни невидими частици, 
които доубиваха всяка наша 
красота. Живеехме в стая, в 
която нищо ново и интересно 
не се случваше. Където само 
мебелите разговаряха. 

„Колко е красив!” звънко 
каза момичето. Кой?! Аз ли?! 
На мен ли говори тя? Така се 
зарадвах, установил, че аз съм 
обекта на искрящите чувства и 
издух корпус от вълнение. 
Двойката вплете ръце и се 
заоглежда из стаята. „Виж 
таблата…” възкликна момчето 
отивайки към голямото легло 
и докосна високия му гръб. 
„Да, птичките и дърветата се 
обичат…” с нежен глас отвърна 
момичето. „И те като нас не 
могат един без друг, който лю-
бов изпитва, все любов 
вижда.” рече момчето и ощипа 
бузката на момичето. 

Гардеробът наостри панти. 
Любов ли чух? Не мога да по-
вярвам. Доживях и любов да 
видя. Струваше си колосално-
то ми чакане. Мислех, че е 
изчезнала, издухана от бурен 
вятър в неизвестна посока. 
Хей, легло! Събуди се! Чу ли?! 
Има любов. Накарай птичките 
да пеят. Леглото отвърна със 
скърцане. Не смеех да мръдна. 
Каза то, тия двамата са голяма 
загадка, гости явно. Виждаш 
ли, любовта събужда птиците 
в мен. Леглото прохърка 
сладко. Приканваше любящо с 
пищна дантела, об-кантена с 
дълги ресни, сякаш бяха дълги 
мигли на кокона, трепереща за 
внимание. Момчето чу повика 
и побутна момичето да седне 
на нея, разроши тъмната къса 
коса, плъзна ръка през тънкия 
й врат и пръстите му се спряха 
на фината извивка зад ухото. 
Тя вдигна прекрасните си очи 
към него, прихвана го през 
кръста и допря главица в тяло-
то му. „Обичам те…” рече тя, 
„Обичам те…” рече той. Заце-
луваха се страстно един друг и 
доста шумно и дрехите им па-

На стр. 19
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СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА

Когато влизам да се разхладя в морето,

отдалеча ли се на десетина метра от брега – 

с крак търся дъното.

Не съм добър плувец.

Не съм изобщо никакъв плувец!

Ако не го усетя – 

започвам да се давя.

Но от брега не чакам помощ – 

там даже и не си помислят,

че може да потънеш

на двайсет крачки от чадърите,

от скарите и бирите,

белота, клюките

и лосионите срещу изгаряне,

от гларусите, ровещи в боклука…

А може и да знаят,

но какво ли ги засяга тези – 

с тена и пантена,

с патента да излизат сухи от водата

всеки път,

да се издигат над вълните с парашути,

теглени от лъскава моторница,  

че някой

търсил си белята,

може и да я намери.

Спасителите са заети да флиртуват

с изчезващия вид русалки

от Източна Европа.

Говорят на любовно есперанто

с надеждата да ги огрее,

щом се стъмни.

И затова

отдавна гледам на морето като на вода,

в която според Хераклит

не можеш два пъти да влезеш, а да е една и съща.

И като на неземна красота,

на пиршество за обонянието, зрението и слуха

(които ме предават ден след ден).

Готова съм да се преборя с мъртвите вълнения

единствено

в солените въртопи на кръвта си,

в дълбокото, където са потъналите ми гемии,

но и най-фантастичните, най-пъстроцветни риби

на въображението – 

с опашки феерични,

с гласове на сладкопойни чучулиги…

Това е тя – спасителната служба,

когато трябва да опазиш и духа и тялото

от вчерашните верни бодигардове,

които знаят всяко твое слабо място;

от днешните спасители на плажа,

разкършващи

напомпаните си по пехливански бицепси

пред възхитената слаботелесна публика;

от псетата на самосъжалението,

готови състрадателно да те заръфат…

Това е твоето море.

То няма дъно.

Освен ако не решиш да тръгнеш по водата – 

насън или наяве.

***
Не си избирах по желание адресите,

но винаги живеех срещу къщи,

определени за събаряне,

а после дълги месеци, години –

срещу разхвърляни строежи.

Така и не разбрах какво е дом.

Аз, наемателката на въздушни кули,

щастлива съм,

че ще ми бъдеш гост.

Но моля те, внимавай като идваш

и още повече – като си тръгваш,

защото не познавам трясък,

по-ужасен

от срутването

на въздушна

кула.

 

ЗАПОЗНАВАНЕ

Да запомните моето име не се надявам –

да не би да съм Майка Тереза или Мадона?

Нито в бодър мажор,

нито в скръбен диез припявам,

а има и друго:

прекалено сме много на клона.

Нямам никакъв шанс

да приседна отдясно на Бога

с тези самоубийци сред роднини и сред кумири.

Затова пък умея

без подпалки да стъквам огън,

през стени да минавам,

когато някой умира.

От разкривените сенки не изпитвам боязън.

Блика в моите вени солена, стаена сила.

Аз съм тази, която не пита:

„Знаеш ли ти коя съм?”,

защото зная коя съм

откакто съм се родила.

 

***
В тези речни подмоли няма никаква риба,

а дори и да има – спотайва се вещо

и напразно примамките плуват отгоре.

Кой ли рибата учи така да хитрува?

В този пек няма сянка, ни полъх от вятър.

Само смахната някаква пеперуда

по крилата със жълто, навярно невръстна,

доверчиво прехвърча от тебе към мене

(рамо-длан, устни-мигли),

от мене към тебе,

сякаш в танц-ритуал на опрашваща близост…

Кой ли тук пеперудите опитомява?

В този свят, който водния дух умъртвява

и летящото чудо пронизва с карфица,

някой впи хищни пръсти в хрилете, в крилете

и запрати ни в бездната.

Там се открихме.

Огън, въздух, земя и вода се споиха,

залюляха ни в своята мрежа защитна…

И сега не разбирам рибарите.

И сега не понасям хербариите.

Ти ми връщаш света –

цял и жив.

 

ДРУГО ИЗРЕЧЕНИЕ ЗА ЛЮБОВТА

Тя е мирис на листа от орех,

в пръстите ни стрити,

брезов катедрален свод,

огласян от щурците,

въздухът сребрист, съшит от пеперуди,

и гнездо върху комин, под който огънят се буди;

тя е скитникът, качил се без билет на влака –

да повярва сам,

че някой някъде го чака;

тя е гласен звук и главна буква,

пари гърлото ти, устните напуква;

будна кома наречи я, сън наяве –

зрящ те прави и те ослепява;

като сомнамбул те води,

в длан сърцето мачка,

запокитва те – като дете играчка;

въжен мост прехвърля над въртопа

все заради теб –

изпаднала от петолинието нота;

с благ мехлем коляното разбито маже,

роши ти косите, носи ти багажа,

от звездите смига ти,

причаква те на ъгъл…

Но ако и в нея си се лъгал?.

***
                 В памет на майка ми

Помислих ги във тъмното за кошери,

а то били надгробни плочи…

Пчелин от литнали в отвъдното души.

Между обезлюдените била

кой е опитвал от меда им, кой ги пази?!.

А жилото на мъката прилича на онази

„забита и пречупена надве стрела”.

И не звънят камбанките край пътя,

очите ми не радва макът сред овесите,

откакто ти безмълвно се възнесе

през оня месец с име императорско,

в последния му ден…

И оттогава нещо вкамени се в мен.

Все повече ми липсваш, майко.

Захлупиха ме облаците черни.

Небето се продъни от порои,

раздра се от светкавици,

земята оглуша от гръм.

От всички дупки изпълзяха червеи…

И жива ли съм днес или не съм?

Стон от възбог

или гласа ти чух?

Къде витае медоносния ти дух?

***
Булевардът

с бутици за китайска конфекция,

със студиа за помпане на мускули,

с нотариални кантори и XL хамбургери,

с пълчища ерзац-просяци,

с разкривени графити „Смърт на софийските ба-

бички”

днес осъмна с нова обява:

„РЕЖА ОПАСНИ ДЪРВЕТА”.

Кой си ти, незнаен храбрецо?

Изперкал екозащитник,

безработен секач,

подвизавал се някога

в братска република Коми

или Уди Кълвача?

Само шепа останахме,

дето с глас пресеклив

носталгично припяваме още:

„Хубава-а си, мо-оя горо…”

сред пустошта обезлистена -

родното сечище,

и безкрил е поредният наш

опит за летене,

нощем иде не вятър,

а някой с трион и въжета…

И светът се завърта, ушите ни писват.

И полита отгоре с глухо свистене

дървото, което ще ни затисне.
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ИВАН ЕСЕНСКИ
(стихотворения от различни години)

ДЛАН

Наивен сняг
по устните ти свети.
Топи се.
Върху него пада друг.
Топи се.
А в дланта ти неусетно
топи се
моят сговорчив юмрук.
И става длан.
И нищо не остава.
И само киша
и разнежен мрак.
И вече чувствам
как ме сполетява
съдбата на един
наивен сняг.
 
ЛЮБОВНА БАЛАДА

Предупредителният трус
бе като всичките предтечи
преди Аллах, преди Исус.
Градът се мислеше за вечен – 
брониран с чехли и халат,
в мъгла от кулинарни нрави – 
между вечеря и обяд
той беше се самозабравил.
Тревожно като преди дъжд,
предчувствието го подучи,
че скоро – двете наведнъж – 
пришествия ще му се случат.
В началото бе светлина.
След нея през души и сгради
премина ударна вълна
и всичко взе да се разпада.
И занадничаха глави.
И закрещяха с пълна сила,
когато ти се появи.
Но вече беше се явила.
Сияеше околовръст.
И както никога задружен,
градът ковеше дървен кръст
за еретичния си ужас.
 
ЛЮБОВНА ПЕСЕН, ФЕВРУАРИ

Думата, дето убива, е вече изречена.
Вдишвам покорно последния атом живот.
Няколко стъпкани рози чернеят обречено
върху снега на безкръвния, пуст ешафод.
Въздух.
Издишват те броните. Вече си минало.
Господ да слезеше, нямаше пак да те спре.
Горе прозорците мигат по морза усилено – 
свежата клюка предават: „Точка-тире…”
Точка!
Поемам към друга вечерна емисия – 
знаят си пътя нозете. Не мисля за тях,
а за ръката, повлякла букета увиснала – 
като наказана заради жалкия грях.
Мрак е в главата ми, сякаш е мътила гарвани.
Вее дантели нехайният пръхкав снежец.
Стигам етажа. Спокойно допушвам цигарата.
Смачквам фасона на оня противен звънец.
Там на вратата:
- Да вярвам ли?
- Как си с ракията?
- Рози?
- Сама ли си?
- С твоите мъжки писма.
- Само без гадости! – 
влизам с лице тенекиено,
а зад гърба ми антрето прошепва:
- Сама…

Чак след години, случайно надникнало, утрото
ще ни открие.
Но краят ще бъде щастлив – 
тоест, без всякакви там покъртителни трупове.
Жива. До нея и аз се преструвам на жив.
 

ПОЧТИ
ПОСВЕЩЕНИЕ

Благодаря за есента!
Сега сме трима.
Преди да се повтори тя
тук беше зима.
Безсмислено и зло вилня
всеснежно бяло
и бях самата тишина – 
без дух и тяло.
Това не бе любов. Уви,
и смърт не беше – 
усещах само как кърви,
а не болеше.
Благодаря за есента,
за добротата
да зърна птичите ята
в мига обратен!
Да тръпна, че припламва пак
в прощално синьо
предчувствието плахо – как
ще си заминеш!
Длъжник съм ти за милостта,
че не забрави.
Благодаря за есента!
Но аз оставам.
 
БУКЕТ

Паяжината в детелината
е опънала пак снага.
Няма намек, че сте заминала – 
ни къде, ни с кого, ни кога.
Беше диво, ревниво и глупаво.
Беше пепел и произвол.
Всичко сринахме, изпочупихме
и затъпкахме с гняв и със сол.
Подминават ме още птиците
като някакъв Картаген.
Гърбом скупчили се, тревиците
не очакват добро от мен.
Беше!
Стихнал съм – както никога.
Вече драките не дерат
и е свила игли игликата.
И е време да ни простят.
И камбанката на звъниката,
занемяла в ония дни – 
както някога,
както никога
за Вас влюбено да зазвъни.
А оченцето на незабравката – 
там, където сте – нека бди
както никога,
както някога,
но по-предано отпреди!
Сбогом, мигове от метличини!
Свършва вашата нежна власт!
Вие всъщност не ме обичахте,
но защо Ви обичах аз?

ИЗРЕЧЕНИЕ

На Боян Ангелов

На есента в горчивия пожар,
преди снегът живота да почисти
от кал, от завист и димящи листи – 
и миг преди да ме направи стар,
ще взема малко хляб и мълчешком
нагоре по реката ще отмина
към моята единствена родина,

към Мухово – единственият дом,
над който свети моята звезда
и с дъждове студени се загръща, 
додето здрачът
в сладък сняг превръща
току над мен горчивата вода,
а аз вървя с протегнати ръце
след светлината, гаснеща на запад
и чувствам как
снежинките се стапят
по устните на моето сърце.

АМОРОЗО

Беше просто любов – незаконна, обречена, няма.
После звънна в нозете ми пръстенът с лунна пчела.
И затихна страстта, и спокойно по твоето рамо
заваля светлина – високосният сняг заваля.
Тази музика! Как изведнъж ни обсеби – вълшебна,
с нежен полъх край нас серенадата снежна звъни.
И ти вече разперваш ръце за прегръдка последна – 
като птица, която отлита към топли страни.
Отлетя - силует, похитен от лисичата шуба,
от семейния кръст, от ревнивите сухи слова.
После дълго рида подир теб безутешният Шуберт – 
да тъгува, щом толкова лесно прощава това!
Не простих. Досега седем пъти снегът се завръща.
Високосният пръстен в нозете ми още звъни.
А животът успя – синовете ти вдигнаха къщи,
народиха деца дъщерите ми в чужди земи.
Не плътта, боже мой – и съвсем не от жалката шума
на протритите речи, които по навик мълвим – 
а душата умира от тази неказана дума,
пред която в предсмъртния час на колене стоим.
Стисках зъби. Мълчах. Забраних на езика да моли.
Забраних на сърцето – на тоя неук птицелов,
да разтваря врати на гнездото си празно напролет – 
по-добре да умре в тоя сняг. И умря – от любов.

ВЕЧЕРНИ СНИМКИ

Разотиват се градините.
Затваря
своя стар акордеон денят.
В калъфа, пълен с мрак,
проблясват уморено
белозъбите клавиши.
Отваря се врата – прибира се жената,
която всеки вторник своя мъж
удостоява
тайно с чифт рога.
Жената носи люляк.
Търси ваза.
Пълни я с прегръдки и целувки.
Докато реже свежата салата,
докато търси жадната ракия
и масата подрежда,
тя с кожата възбудено си спомня
ръцете,
които преди малко е оставила
до следващия вторник.
С това събитията свършват.
Започват новините.
Двамата отпиват от навика на глътки.
Удобно е: седят си на дивана,
държат се за ръцете – 
ужас,
какви неща се случват само по света!
Накрая лягат и мъжът разтваря
желанието й като калъф.
А то ухае
на цъфнал люляк. И на нещо друго.
Бедрата й белеят уморено – 
приличат на клавиши.
Той засвирва без да се замисля.
Но тя отдавна тази музика не слуша.
Заспиват.
И по навик идва сряда.

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ



Варна, бр. 1, 60 (6162), май 2019 г.10 СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ
(стихотворения от различни години)

СУРВАКАРИ

Дали ще дойдат? Бързите им стъпки
до прага ще направят ли пъртина?
Очакваме ги, вслушваме се, тръпнем,
страхуваме се да не ни подминат.
Дали ще дойдат – с песен да прогонят
поличби лоши – светло да разсъмне!
Не ни е страх от тъмни стари спомени,
а от предчувствията тъмни.
Дали ще дойдат – с глъчка да подплашат
бедата, спотаила се под камък,
за тежък берекет да вдигнат чаши,
за крепко здраве дари да нарамят.
Дали ще дойдат – заедно да пеем.
И бели да са нашите пътеки.
Доброто само да ни надживее
и нека любовта ни да не секва!
Дали ще дойдат – с пъстри суровачки
да удрят гърбовете, да нареждат – 
и дряновите пъпки да подскачат
нагоре като нашите надежди!
 
КНИГА В БИБЛИОТЕКАТА

Тя стои между свойте посестрими,
скоро никой не я е докосвал,
отлежава съвсем неизвестна,
а пък автора Бог да го прости.
Ще се нижат десетки години,
ще се лутаме ние, ще страдаме,
без да знаем – 
решение има
в една книга на рафта забравена.
 
СЪЗЕРЦАНИЕ

Езерото бистро
отразява Бога
със бездънни мисли,
със астрален поглед.
Езерото бистро
пази стари тайни.
В него се пречистват
пътища безкрайни.
Езерото бистро
шепне в тишината
със вода сребриста
за угаснал кратер.
 
ПЕСЕН ЗА СНЕГА

Пада сняг,
пада сняг,
пада сняг – 
белотата прегръща земята.
Пада мрак,
пада мрак,
пада мрак,
но се стапя нощта до зората.
Зимен ден,
зимен ден,
зимен ден,
но снегът пролетта предвещава – 
разтопен,
разтопен,
разтопен
този сняг става кръв резедава.
Чурулик,
чурулик,
чурулик – 
пеят птици в гнездата събудени.
Всеки миг,
всеки миг,
всеки миг
се целуват с цветя пеперудите.
Нека пак,
нека пак,
нека пак

има пролет и лято, и есен!
После сняг
веселяк
с бял калпак
ще прегърне тревата и песните.
После пак,
после пак,
после пак
ще проникват лъчите до коренче…
Няма мрак,
няма мрак,
няма мрак,
щом снегът предвещава пролет.

ЮНИ
Звезден дъжд
в дълбоката пролет на юни,
цвят от ръж
сънува топли самуни.
Ти поспри,
не бързай към всичко далечно,
в теб кърви
непогалена близка сърдечност.
Има път,
има път до зърното и хляба,
лунен сърп,
лунен сърп в тъмнината ти трябва.
Със поклон
целуни свойто зряло момиче,
нежен стон
от ръжта нацъфтяла наднича.
 
САМОВИЛА

Тя имаше ефирна кожа
и глас на птица в утринта.
А любовта й бе набожна – 
грехът е част от светостта.
Тя имаше коси от свила,
те галеха ме като в сън
и будеше ме самовила
във утро със камбанен звън…
И днес, когато омагьосан
погледна хубава жена,
аз търся самовила боса – 
сред тъмнината – светлина.
 
НЯМА ПОСЛЕДНА ЛЮБОВ

Аз благославям първата любов
със нейната свенлива съкровеност.
Аз благославям първата любов,
когато щастието ни изглежда лесно.
Аз благославям втората любов,
когато знаем да дадем и да поискаме.
Аз благославям втората любов,
която не понася миг неискреност.
Аз благославям третата любов,
и осъзната, и до болка споделена.
Аз благославям третата любов,
единствена, но никога последна.
Любов, любов – най-нежното величество
сред кипнал цвят и пъстри пеперуди.
Но колко пъти можем да обичаме
и колко пъти можем да разлюбим!
Не можем хладнокръвно да пресмятаме,
защото любовта е неподвластна
с възторзите, с интимните разпятия,
с прекрасните и с гибелните страсти.
Но можем пак и пак да бъдем влюбени,
заложници докрай на красотата,
която възкресява и погубва,
но нивга не предлага път обратен.

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.

СБОГОМ, ГРАД

Отивам си от този град,
превърнал моя рай във ад,
захлопвам сетната врата
и ме прегръща вечерта,
далече от позор и глад
и от палата на Пилат.
Знам, че е стръмен моят път
в безсънния ми самосъд,
но не поглеждам аз назад
към град богат с хазарт, с разврат,
вървя към мойта планина,
към храм зелен от светлина,
Природата ме прави млад,
пиян от хлорофил и цвят – 
и жив съм, даже да умра
в землянка или в пещера…
А в този град съм непознат,
останах без сестра, без брат,
като дарител сред пазар,
ограбен, без петак, без дар – 
как да обичам този град,
сменил мечти със зарзават,
превърнал всеки нов балкон
в трамплин от болка и бетон,
в трибуна жалка за парад
на дървесата в листопад…
Аз ще вървя по своя друм,
далече от моторен шум,
защото търся своя свят
в естествения кръговрат – 
в природата е моя цяр
и по-добър е всеки звяр
от някой градски тарикат,
владеещ всичко с кум и сват…
Сбогувам се с града злочест,
това е радостната вест.
И няма връщане назад
към този ад, наречен град.

ЧОВЕКЪТ С КНИГАТА

Човекът с книгата в ръцете е
човек със птица във ръцете.
Щом книгата разтвори двери – 
и птицата криле разперва
да полети към необята,
към песни, друми непознати…
Човекът с книгата в ръцете
лети в безкрая и се връща
за автора да купи цвете,
защото книгата е къща
с безброй лъчи, със странни сенки,
събрани в страници нетленни.
Човекът с книгата в ръцете
държи земята и небето,
но никога не ги затваря,
тъй както буквите в букваря – 
понякога отмарят скромно,
а делото им е огромно…
Когато талантливо слово
четем отново и отново,
светът и ние се прераждаме,
събужда се оная жажда
с криле на книга да летим – 
четящият е пилигрим!
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Частният кабинет на баща ми 
беше оборудван на добро за вре-
мето си ниво. В началото имаше 
микроскоп, малка лаборатория 
за изследване на урина, еритро-
цити и левкоцити. По-късно той 
взе и електрокардиограф – 
първият във Варна.

Спомням си един 
случай от неговата 
практика, който не 
може да се забрави. 
След края на ра-
ботния ден в ча-
калнята останали 
само двама младежи, 
които той веднага 
разпознал. Предната 
вечер точно те го за-
вели при майка им, 
която била в крайно 
тежко състояние – 
със сърдечна не-
достатъчност. Направило му 
впечатление, че се държат някак 
странно, но все пак тръгнал с тях 
отново за преглед. Когато файто-
нът спрял пред къщата, видял 
капак на ковчег пред вратата.

-За какво ме викате? Да конс-
татирам смъртта ли? – попитал 
той.

-Не докторе. Смъртта я конс-
татираха още сутринта. Викаме 
те да констатираме твоята 
смърт…

След това се разиграла малка 
трагикомедия. Единият от сино-
вете извадил половинлитрово 
шише до горе пълно със сироп и 
казал:

-Докторе, вчера ти изписа то-
зи сироп. Тази сутрин след 
първата лъжица майка ни умря 
след 15 минути… Сега ти ще 
изпиеш цялото шише – може 

пред нас или във файтона, за-
щото нямаме намерение тука да 
те слагаме в ковчега.

Баща ми нямал избор и изпил 
сиропа пред тях. 

Във Варна той беше известен 
сред фармацевтите със сложните 
микстури и те с неохота ги при-
готвяха, понеже това беше много 
трудоемка работа и освен това 
изискваше голямо внимание, 
както за съставките, така и за до-
зировката. Прибирайки се в къ-
щи той само споделил с майка 
ми опасенията си да не би апте-
карите да са сбъркали нещо, ма-
кар че аптеката където бил 
приготвен сиропът, била от най-
реномираните (аптека „Новки-
ришки”).

Майка ми дълго будувала и 
накрая заспала…

Сутринта намерила леглото 
празно. Баща ми както винаги 
станал в 6 часа и вече се готвел 
да тръгне на работа.

И все пак в реакцията на си-
новете имало нещо рицарско, за-
щото представете си как днес 
биха реагирали някои хора…

След време двете момчета 
дошли да се извинят.

Благородството на моя баща 
се изразяваше и в това, че на чо-
вешката мъка той гледаше не са-
мо като на болест, но и като на 
страдание. Той беше болезнено 
състрадателен човек. За него 
страданието беше човешка тра-
гедия.

В кабинета на баща ми бяха 
портретите на Пушкин, 
Достоевски, Толстой. Под тях 

пораснах. После ги сложих в 
моя кабинет и така под тях и 
остарях.

***
До 1948 г. баща ми работи в 

Окръжна болница като младши, 
а по-късно като 
старши ординатор и 
завеждащ лаборато-
рия. Едно прекъсва-
не от четири месеца 
е свързано с отива-
нето му в Пловдив. 
Проф. Б. Юруков, 
който познавал баща 
ми от студент, го по-
канил за асистент 
към новосформира-
ната Катедра по 
вътрешни болести 
при новооткрития 
Медицински фа-

култет в гр. Пловдив. Той, заедно 
с д-р А. Митов, водели упражне-
нията по Пропедевтика на 
вътрешните болести.

След зимния семестър баща 
ми се завърнал във Варна поради 
тежко заболяване на своята май-
ка. Проф. д-р А. Митов ръководи 
катедрата по Пропедевтика на 
вътрешните болести в Пловдив 
повече от 20 години.

Многолюдното ни семейство 
живееше в жилище на Жилфонд, 
което отдавна беше станало 
тясно. Приятел, адвокат предлага 
апаратамент на изгодна цена, но 
как баща ми да му каже, че няма 
и половината от исканата сума. 
Няма да му повярват. В частния 
си кабинет приема повече прия-
тели, отколкото пациенти. Но 

още след като споделя проблема 
си, всички се притичват на по-
мощ. Купихме жилище, но го 
изплащахме дълго.

Д-р Благой Цеков едва ли е 
подозирал, че животът му след 
м. септември 1944-та ще бъде 
осеян с не по-малко трудности, 
отколкото преди. През м. април 
1948-ма полага успешно изпит 
по вътрешни болести. На 
28.11.1948 г. е издадено удостове-
рение от проф. Чилов, че 
отличната теоретична и кли-
нична подготовка на д-р Цеков 
му дават възможност да ръково-
ди вътрешно отделение.

През 1951 г. той завършва и 
първия организиран курс по 

кардиология у нас, ръководен от 
проф. В. Цончев при новосъзда-
дената структура ИСУЛ.

Баща ми става 
първият кардиолог със 
специалност във Варна.

Зареждат се години 
на напрегната и 
ползотворна клинична 
работа.

Трябва да споменем, 
че развитието на 
българското здравео-
пазване след Руско-
турската война тръгва 
във вярна посока. 
Създават се първосте-
пенните болници. 
Първите още препода-
ватели в Медицинския 
факултет са имена, които оста-
вят дълбока диря в нашето здра-
веопазване. Превежда се 
изключително актуална меди-
цинска литература от световно 
известни клиницисти. Ще спо-
мена само няколко издания: 
„Специална патология и терапия 
на вътрешните болести” от 
Щрумпел – Шофарт, „Специална 
симптоматология и диагноза на 
вътрешни заболявания” от проф. 
Холер. Преводи на такива кли-
ницисти като Ягич, Шерф, 
Гордън и др.

В тази насока работят и голе-
мите български клиницисти – 
професорите Моллов, Киркович, 
Алексиев, Чилов, Пухнев, Юру-

ков и др. Така българският лекар 
получава не само професионална 
подготовка, но и мотивация за 
личностно присъствие в меди-
цинските среди.

Като завеждащ вътрешно 
отделение на новосъздадената 
Градска болница (старата сграда 
била строена за профсъюзен 
дом) д-р Бл. Цеков организира 
лаборатория, патоанатомия, 
както и стол за работещите. Той 
събира и описва над 60 инте-
ресни клинични случая като ана-
лизира грешките и изтъква 
поуките. Под неговото перо 
излизат под формата на публи-
кации следните заглавия: 

„Митрална стеноза”, „Хемату-
рия”, „Случай на Ехивококоза 
на сърдечния мускул”, „Жълте-
ница” „Върху чернодробния 
ехинокок”, „Тробмоза на v. 

portae”, „Херпесът като изключи-
телна проява при коремен тиф”, 
„Случай на стомашен луес” и др. 

През 60-те години 
участва в перио-
дичния печат в 
рубриката 
„Здравни беседи” 
с теми за захарна-
та болест, витами-
ните и др. 
Организира и 
провежда в отде-
лението курс по 
електро-
кардиография, 
клиникоанато-
мични конфе-
ренции, 

колегиуми и др.
Баща ми изпитваше огромно 

уважение към своите колеги. Па-
метни са надгробните слова, 
които е произнесъл за такива 
изтъкнати лекари като д-р Асен 
Ганев – създател на рентгеновата 
диагностика във Варна, д-р 
Константин Караджов, д-р Ст. 
Димитров, д-р Н. Николаев и др. 
Подробно описва жизнения им 
път по най-колоритен начин, при 
което проличава неговата обич и 
уважение към колегите му, пие-
тет към делото им: „Погрешно е 
да се мисли, че хората на добро-
то дело могат да бъдат удавени в 
потока на времето и подминати в 
сянката на годините…”

Тези негови думи са повод и 
днес за тревога и 
размисъл…

Неговата право-
линейност му създа-
ва големи грижи. 
Той се застъпва за 
някои тенденциозно 
оклеветени свои ко-
леги. Пред заплахата 
да бъдат уволнени 
лекарите Т.С. и К.Т. 
той категорично зая-
вява пред кмета 
Сергей Тодоров: 
„Само през трупа 
ми!” Лекарите са 
оставени да работят, 
но реакцията му не 
остава ненаказана. 
Със заповед № 2787 
от 14.10.1960 г. е 
уволнен и е приве-
ден за завеждащ 
здрав пункта на ИУ 
– Варна.

Поради това, че 
отказва да заеме длъжността, на 
основание чл. 130 „В” и във 
връзка с чл. 129 „Г” от кодекса на 
труда е освободен от длъжност.

Причина за уволнението му е, 
че не се подчинява на заповедта 
да назначи във вътрешното отде-
ление лекар с много слаба подго-
товка, но наложен от градския 
комитет на партията. Едва в края 
на годината той е възстановен 
като началник отделение. 

През следващата година 
Градска болница става база на 
клиниката по Вътрешни болести 
на новосформирания Медицинс-
ки факултет. За асистенти са 
привлечени неговите възпита-
ници д-р Стаменов, д-р Капонов, 

д-р Христозов, станали по-късно 
гръбнака на сформираната 
Кардиологична клиника. Проф. 
Капонов създава модерната 
кардиология във Варна.

Д-р Бл. Цеков е поканен да 
оглави вътрешното отделение в 
Транспортна болница, където 
работи до пенсионирането си.

След излизане в пенсия той 
търси нови хоризонти, като че 
ли вчера е завършил медицина. 
Пред 1973-та организира 
вътрешното отделение в ново-
построената болница в гр. Ка-
варна. Тук работи една година.

Пролетта на 1974 г. е 
последната в живота му. Пре-
късва работа, защото започва да 
се изморява лесно. Търси по-
често леглото и в един горещ ле-
тен ден напипва туморна маса в 
корема си. За всичко вече е 
късно. Последните му 60 дни са 
реквием на едно знамение. На 
27.10.1937 г. той пише:

Мрачна нощ на жълта есен
плиска в моите стъкла.
Тъжни капки с черна песен
рони болната душа.
… Тази нощ е 17.11.1974 г. 

Изчезва една усмивка – дръзно-
вение и радост от живота.

Проф. д-р Христо Цеков, 
д.м.н. е ръководител на Пропе-
девтика на вътрешните болести 
при Медицински университет – 
Варна и на Онкологична клини-
ка при Университетска болница 
„Света Марина” – Варна (1986 – 
2006). В книгата си „Дон Кихот 
от Загоричени” той пише за ко-
рените на своя род и за своя ба-
ща д-р Благой Цеков, който е 
един от най-известните медици 
във Варна и не само във Варна, 
оставил видима следа в здравео-
пазването в продължение на по-
вече от половин век.

„Оскъдни са сведенията за 
моя род. И малкото, което знам е 
запазено в пазвите на моето 
детство. Започва от дядо ми с 
малко накъсани спомени за не-
говото време. Като документа-
листика съм свидетел на 
преживяното от моя баща и мое-
то семейство…

Трябва да запазим спомена за 
миналото, а историята ще 
маркира реалните му граници. 
Не бива да бъде разпиляно 
огънчето на българското родо-
любие…

Той извървя сам пътя до своя-
та Голгота. Не събитията го 
увличаха, а сам се доближаваше 
до тях с вътрешния си усет за 
бъдност. Беше дълбок мислител, 
човек с възвишена душа, пълен с 
благородство и високи стремле-
ния… Презирайки материално-
то той се чувстваше независим и 
никакви факти не можеха да го 
принудят да измени своя възглед 
за живота.

И навярно всеки литературен 
критик би възкликнал: „Това е 
Дон Кихот от Ламанча!”

… Това е Дон Кихот от село 
Загоричени*, моят баща, доктор 
Благой Цеков.”

        
* Cело Загоричени e старо 

българско селище, намиращо се 
в Костурската котловина.

ХРИСТО ЦЕКОВ 

ЗА КАБИНЕТА

МЕДИЦИНАТА ВЪВ ВАРНА - "ДОН КИХОТ ОТ ЗАГОРИЧЕНИ"

Д-р Благой Цеков

Проф. д-р Христо Цеков

Д-р Благой Цеков и екип
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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.

СБОГОМ, ГРАД

Отивам си от този град,
превърнал моя рай във ад,
захлопвам сетната врата
и ме прегръща вечерта,
далече от позор и глад
и от палата на Пилат.
Знам, че е стръмен моят път
в безсънния ми самосъд,
но не поглеждам аз назад
към град богат с хазарт, с разврат,
вървя към мойта планина,
към храм зелен от светлина,
Природата ме прави млад,
пиян от хлорофил и цвят – 
и жив съм, даже да умра
в землянка или в пещера…
А в този град съм непознат,
останах без сестра, без брат,
като дарител сред пазар,
ограбен, без петак, без дар – 
как да обичам този град,
сменил мечти със зарзават,
превърнал всеки нов балкон
в трамплин от болка и бетон,
в трибуна жалка за парад
на дървесата в листопад…
Аз ще вървя по своя друм,
далече от моторен шум,
защото търся своя свят
в естествения кръговрат – 
в природата е моя цяр
и по-добър е всеки звяр
от някой градски тарикат,
владеещ всичко с кум и сват…
Сбогувам се с града злочест,
това е радостната вест.
И няма връщане назад
към този ад, наречен град.

ЧОВЕКЪТ С КНИГАТА

Човекът с книгата в ръцете е
човек със птица във ръцете.
Щом книгата разтвори двери – 
и птицата криле разперва
да полети към необята,
към песни, друми непознати…
Човекът с книгата в ръцете
лети в безкрая и се връща
за автора да купи цвете,
защото книгата е къща
с безброй лъчи, със странни сенки,
събрани в страници нетленни.
Човекът с книгата в ръцете
държи земята и небето,
но никога не ги затваря,
тъй както буквите в букваря – 
понякога отмарят скромно,
а делото им е огромно…
Когато талантливо слово
четем отново и отново,
светът и ние се прераждаме,
събужда се оная жажда
с криле на книга да летим – 
четящият е пилигрим!

ВИОЛЕТА СТАНИСЛАВОВА

(стихотворения от различни години)

***
Между нас видима близост няма.

Всичко е скрито в утробата.

Там, в зародиша на въображението,

в плода на ума,

в тъмното,

където набъбват думите,

където узряват чувствата,

където расте любовта

или по-точно – привличането.

Не знам…

Знам само, че в невидимото

се случват много неща,

а когато то се превърне във видимо,

се ражда болката от общуването

и от живота…

 

***
Когато ми каза: – Желая те – 

спотаеното в мен оживя

и пропука пространството.

Всички защитни стени,

които бях изградила

се срутиха.

И оголя душата ми…

И обосяха дните ми…

И ме погълна тъгата…

Защото беше игра…

… Беше само игра…

***
Ако пак се откажеш от мен…

Ако пак ме напуснеш…

Всички наши убежища ще взривя,

всички наши спомени ще разкъсам.

Обичта от корен ще поваля,

гъст мрак ще легне над добротата.

Нежността до дъно ще унищожа,

ще разхвърлям на привличането леглата.

Като огнена лава самотата ще повлека,

ще отскубна картините ти от стената.

Ще сгорещя въздуха, стиховете ще изсуша,

ще стане нажежена пепел душата.

По пътя си ще разтопя мисълта,

с мълнии обещанията ще убия,

с гибелна сила ще залича паметта,

ще напукам сънищата, ще ги разрия…

А когато утихне всичко това

и влезе у мен пустотата – 

ще драсна клечката – ще се самовзривя,

за да няма и спомен от любовта ни на Земята.

 

***
Винаги, когато ми се обаждаш

гласът ти трепти като нишка на паяк

простряна между твоята мисъл и моята.

Няма как по нея да стигна до теб – 

опасно е – ще връхлети буря

и ще разкъса моето „Аз” и твоето.

Всеки миг има свое значение, затова

търпеливо ще стискам в ръка желанията си

докато някой ден се превърна

в твоя необходимост.

 

***
Всички пътища започват от сърцето ми.

Цялото е покрито с белези – 

зараснали рани от стария ми живот.

Сега отново гледам напред и често си мисля за теб.

Дали нещо помежду ни ще се получи?

За какво си мечтаеш?

Възможно ли е да не си този, който си?…

Напредва времето и в очите ми ляга тъга.

Знам, че без теб нямаше да стигна до тук,

но не знам дали ще бъдем такива,

каквито искаме да сме

някога – в непознатото бъдеще.

 

***
Трябва да ти обясня доста неща за себе си

докато гледам истината в очите – 

може би ще ти е интересно.

Не ти трябват много думи, за да ме убедиш

в своята добронамереност.

Необходима ми е само една – 

тази, която имам нужда да чуя.

***
Споменът за морето бавно потъва в забравата.

Образът ти мълчаливо отплува отвъд хоризонта.

В мен заседнаха думите, които винаги са били

стремителни и подвижни като полета на стрела

пронизала сърцевината на същността ми.

Моля те, не изваждай стрелата, защото

още не зная какво да направя със себе си.

 

***
Ще бъда твоят нежен порой,

неочаквано паднал в леглото ти.

Ще бъда симфония от звуци.

Ще напоя корена ти с влага и топлина.

Ще покоря твоя връх – щедър и чувствен.

Ще се превърна в капчица пот,

полегнала върху твоите пори.

Ще те скрия в дълбоката пещера – 

само ти ще можеш да я отвориш.

Ще разлюлея ароматния клон,

ще го вдигна нагоре,

а ти ще поръсиш със свойта роса

тревата, за да ухая

на тебе…

***
Това, което мислех да направя за теб – вече е 

направено.

Това, което исках да ти кажа – вече ти е казано.

Това, което можех да ти дам – вече ти е дадено.

За мен остана мълчанието…

И Словото…

 

***
Дори мълчанието не е достатъчно.

Дори и Словото не е достатъчно…

Всяка пролет върху гърдите ти ще пониква трева,

пеперуди ще кацат по челото ти

и с хоботчета ще целуват твоите устни…

Всяко лято бързи гущери ще притичват над теб,

и мравки ще свиват убежища в скута ти…

Дойде ли есен, жълти листа ще валят върху теб,

а катерици ще гонят отронени жълъди

във леглото ти…

Ако питаш за мен – аз съм добре – 

масата вече съм сложила – супата, хляба, виното,

цигарата ми димяща…

И… столът ти…

 

***
Всяка вечер, преди да си легна,

се събличам пред картината ти

и обличам нощницата – 

картината ме гледа.

Сутрин, когато ставам,

се събличам пред картината ти

и обличам дрехата – 

картината ме гледа.

Искам ти да си при мен,

ти да ме гледаш…

Но теб отдавна те няма.

***
Ето – изкачих и този връх.

Наоколо пак няма никой.

Блестят в небето същите звезди.

Оттук изглежда сякаш там не се променя нищо.

Какво ли представлявам аз за този свят,

през който трябва да премина?

Какво ще стане с моята душа,

когато тялото ми няма да го има?

Наистина ли, че животът продължава след смъртта,

че там е мъдро, съвършено и красиво,

че душата се превръща в светлина

и в духовните вселени се развива,

а после в ново тяло се завръща върху живата Земя,

за да поддържа кръговрата на живота,

защото той е смисълът и вечността,

и съвършеното творение на Бога?

И щом навсякъде, във всичко съществува,

е съществувал, ще съществува,

може би е истина това

и не трябва от Смъртта човек да се страхува.

Може би Смъртта е тайнствена врата,

която се отваря към Всемира,

към една Божествена Ръка

издигната над нас

със Обич, Опрощение и Закрила…

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ

Рисунка Димо Миланов
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Година преди от Старопла-
нинския Крим да остане само 
една желязна порта в полето, 
есенното слънце надникна зад 
облаците и окъпа в светлина 
морския бряг. Дяволито на-
мигна на бялата, будна Варна, 
загледала се кокетно в синьото 
огледало на морето. Усмихна се 
на зелените стройни ергени, 
баирите на Франгата и нос Гала-
та, тук там пременени в нови 
ризи от старо злато и дълги 
огнено червени пояси. Палави 
септемврийски лъчи заиграха 
буйно хоро, всичко светна и 
пламна като огън и нищо не мо-
жеше да хвърли сянка над 
райската морска долина.

На юг езерото искреше сякаш 
искаше да подпали обрамчилата 
го коса на тръстиките. Обедните 
камбани забиха тревожно – на 
пожар, разбудиха сладката 
пладнешка дрямка на Гебедже 
(Белослав) и Дерекьой (Конс-
тантиново). Буйният меден звън 
подплаши кроткото слънце, то 
врътна шия на север, надникна 
в чифлика на Осман паша и 
бухна горящата си глава в най-
големия кадус на избата. Шира-
та заблестя и босоногото хоро в 
кадусите лудна. Газеше, тъпче-
ше, мачкаше магията на узрелия 
плод, която утре щеше да се 
превърне в червено като кръв 
вино. Трети ден ширата течеше 
на дебел масур, а претъпканите 
с грозде каруци продължаваха 
да прииждат. В страни от весе-
лата глъчка край кладенеца 
Иван Брадата, грамаден, но жи-
лест и сух, корав мъжага с ръце 
като ковашки чукове гол до 
кръста и по бели гащи с 
вързалки на глезените се миеше 
с купешки сапун от Истамбул. 
Поливаха му с ведрото от кладе-
неца. Юначагата пръхтеше от 
кеф като разгонен жребец та 
чак чаталестата му брада 
подскачаше на ръченица. Тази 
брада, която му даде и името до 
живот. Димитър – най-драгият 
му чирак, син на чорбаджи Ми-
хал от Кумулджа (Крумово) ва-
деше ведро след ведро от 
бунара:

-Митре, излей го и туй отго-
ре, и стига…

-Ама, байо,тя тъз вода режи 
ва..., как я утрайваш ва…

-Поливай, поливай и не вря-
кай… 

Водата го заля целия. Иван 
брадата се отърси като мокър 
лес. Откачи пищимала (голяма 
тъкана кърпа) и я хвърли в ръ-
цете на момчето:

-Търкай яко, смъкни ми ко-
жата.

Чак когато гърбът му пламна, 
Брадата влезе в собата си и 
излезе от нея друг човек – с ла-
чен чепик, панталони с тиранти, 
бяла риза и черен френски 
сюртук. Отпред вече го чакаше 
оседланият кон:

-Батьо, коги ша са върниш 
ва…? Накипреният като годе-
ник мъж, не отговори. Метна се 
на седлото, пое дамаджаната с 
ширата и подкара към 
Аджемлер (Аксаково). Осман 
паша викаше своя управител. 

Известен и тачен мъж беше 
най-богатият турчин във 
Варненския санджак. Артиле-

ЦЕНАТА НА ВАРНA - ЧАСТ ВТОРА
КАК МАСОНИТЕ ВЪОРЪЖИХА РАЯТА

рийски офицер, завършил в Па-
риж. Потомствен паша, масон, 
член на мелвеевския орден, го-
рещ почитател на Омар Хаям и 
Руми, сайбия на три чифлика 
във Варненското поле с над 
двайсет хиляди дююма зе-
мя.Търговец ангросист 
със собствени складове. 
Снабдяваше от години 
армията с овче и те-
лешко месо, пшеница и 
царевица. Конярите му 
бяха татари, земеделците 
и аргатите-българи, чо-
баните, турци и арнаути. 
Управителите, жадни за 
работа, се учени хора с 
име. Навършил седемде-
сетте, този самотен и изстрадал 
мъж, все още беше запазил 
военната си осанка. Говореше 
свободно български, гръцки и 
френски. От няма и къде беше 
научил руския, езикът на него-
вия враг, с който беше воювал 
цял живот. Никога не повиша-
ваше тон и умееше да бъде убе-
дителен. В грамадната зала за 
приеми, изящната френска ка-
мина само през лятото не горе-
ше. Масата за двайсет и повече 
човека винаги беше отрупана с 
пресни и изсушени плодове: 
ябълки, круши, грозде и кайсии, 
фурми и шанфастък. Къщата не 
оставаше без гости – офицерите 
от гарнизона, кмета, общинари-
те, мютисерифа (градоначални-
ка), местните търговци 
ангросисти и сарафите: българи, 
турци, гърци и евреи. Посеща-
ваха го често и селските 
първенци, чорбаджии, даскали 
и български свещеници, 
гръцкият владика и имама на 
Варна.Чести гости му бяха и 
чорбаджи Атанас от Хадърча 
(Николаевка) и неговия зет – 
архиереят на българското духо-
венство поп Константин Дъ-
новски. Търсеха го за съвет и 
правда всякакви хора: и мю-
сюлмани, и християни. Всеки 
ще приеме, всеки ще изслуша и 
ще помогне: де със съвет, де с 
пари, де с власт. Думата му в 
санджака на две не ставаше. Чу-
ваше се и в столицата, и в дива-
на. Голямата му къща във Фенер 
оживяваше и светваше рядко, 
само когато пашата се застоява-
ше около месец в Цариград. Ко-
накът му в Аджемлер 
(Аксаково) будеше всеобщо 
възхищение. Разлят беше по це-
лия баир до края на селото и 
построен на един етаж само на 
две стъпала от земята. Нямаше 
ни втори кат, ни чардаци. Който 
влезеше за първи път, трудно 
можеше да разбере къде започва 
парка с водоскоците и къде за-
вършва конакът. Птичи песни и 
ухание на бял и жълт салкъм, 
розов и бял люляк, разноцветни 
храсти, вечнозелени кипариси и 
туя, декоративни чимшири. 
Навсякъде в този парк можеха 
да се видят красиви усамотени 
кътчета, беседки или просто 
пейки край ромолящия ручей, 
както и фамозните му водоско-
ци, плод на въображението на 
пашата – неговата гордост. Но 

през последните години той ни-
кого не развеждаше из тази ху-
бост. 

Съвсем в ляво на този огро-
мен, защитен с двуметров дувар 
двор, под голяма плачеща върба 
шуртеше тихо бяла мраморна 

чешма. Четириъ-
гълна с четири чу-
чура по посоките на 
света и надписи на 
турски, арабски и 
френски. Край 
чешмата – мра-
морна пейка със 
скулптура на загле-
дан във водата млад 
офицер. Полковни-
кът,загинал във 

въстанието на Шамил в Кавказ, 
беше негов единствен син. 
Малка, дървена, протъркана 
пейка се гушеше под върбата 
срещу тази каменна фигура. Там 
сядаше единствено старият ге-
нерал. Обикновено Реджеп ага, 
секретарят, в тази предвоенна 
година намираше тук Осман па-
ша с вперен в надписа на 
чешмата поглед: „Всичко тече, 
всичко се променя.”

„Велик е архитектът на при-
родата.” мислеше си понякога 
старият войник. „Трябва ли да 
оставя всичко добро, всичко 
красиво и ценно създадено от 
хората да погине в туй бурно и 
размирно време? Да потъне в 
мътните талази на бушуващата 
придошла река? Тиня да затрупа 
плодните дървета, лозя, гради-
ни и нивите на тази райска до-
лина и необятната 
добруджанска степ. Да залеят в 
кръв селата тези диви кавказки 
и азиатски орди, алчни за 
плячка. Да разсипят белия 
прекрасен град, да изчезне 
пъстрият му език и шарената 
тълпа от невероятни люде. Не! 
Не! Не! И пак – не! Какво остана 
от село Кестрич (Виница), кога-
то го напуснаха гагаузите през 
1930 г. и заминаха за Молдова. 
За три години къщята клекнаха, 
пустош. Не, няма да позволя в 
името на живота! Не!” Корав 
кон яздеше Иван брадата. За 
двайсетина минути копитата му 
зачаткаха по калдаръма в двора 
на конака. На вратата се показа 
Реджеп ага, секретарят със 
златното пенсне, леко плешив, 
но все още запазил силата си на 
корав мъж:

-Брада ефенди, айде влизай, 
пашата те чака. На масата за по-
кер до Осман паша седяха двама 
египетски полковници в краси-
ви, тъмнозелени униформи с бе-
ли ръкавици. Приличаха си 
като две капки вода, стройни и 
стегнати, но някак не по 
военному, някак светски 
изтънчени. Само изненадващо 
сините очи на единия възпираха 
човек да не ги вземе за братя, за 
близнаци. Пиеха коняк Мартел 
и си говореха. Старият генерал 
го представи на френски с нещо 
като: „Това е моят управител, 
агроном завършил в Русия.” Ко-
гато офицерите се изправиха да 
се ръкуват остро чувство за ма-
лоценност ги жегна жестоко. 

Българинът стърчеше с цяла 
глава над тях, а ръцете им се 
изгубиха в неговата длан. 
„Агроном ли, та този си е баш 
войник.” помисли си полковник 
Юмер и синият му поглед не 
слизаше от широките рамене на 
Иван ефенди.От унеса му го 
извади гласът на пашата: 

-Казвайте, харесахте ли 
мястото за дългобойната арти-
лерия на Галата? Само от там 
можем да държим всяка ескадра 
навътре в морето и да помагаме 
на гребния флот на Варна.

-Не е ли малко труден обхва-
тът паша? – полковник Юмер 
най-накрая успя да откъсне очи 
от мъжа с чаталестата брада.

-От тази позиция с мойта ба-
тарея през войната 29, 30-та го-
дина, що казак погубих. Тогава 
ме оставиха сам. Руснакът взе 
фортовете на Франгата един по 
един. Затвори обръча и с много 
зор с част от моите войници 
успях да се прибера в Шуменс-
ката крепост. Гяурите държаха 
Варна цели две години, а като я 
напуснаха сринаха наполовина 
крепостта. Страшното беше 
друго. Придумаха населението, 
българи, гърци, гагаузи да се 
изселят от Варна и от целия ра-
йон. Де от страх от нас, де от ла-
комия и мерак за по-добър 
живот, заминаха. После се 
върнаха. Най-интересна е онази 
булка Рада, дето при обсадата 
помага на руснаците къде да им 
бият оръдията им. Стоя в Русия 
цели 7 години. Стана медицинс-
ка сестра с тапия, баба де, аку-
шерка. После се върна тук във 
Варна. Сега е на почит и уваже-
ние. Неусетно пренесоха разго-
вора на масата в гостната, 
където обядът беше сервиран. 
Две прилични млади кадъни на-
ливаха вино. Обядваха бавно. 
Говориха за това, че реколтата 
тази година е много добра. Само 
дето войната е неизбежна. На 
Цариградската конференция ве-
ликите сили не се разбраха с 
Империята. Много искат 
всичките.

-Руснаците ще тръгнат 
напролет. До март Варна трябва 
да е готова с фортовете.

-Тогава ще пристигне и на-
шият първи армейски египетски 
корпус. Ще ги води престоло-
наследникът на Египет, Хасан 
паша, уточни полковник Абду-
ла.

-Той не беше ли френски 
възпитаник? – попита генера-
лът. 

-Учихме заедно във военното 
училище в Париж. – потвърди 
полковникът. Осман паша се 
усмихна:

-Радвам се да го чуя Абдула 
бей – и продължи – Аллах да 
поживи султан Абдул Азис, дето 
не дава нашите земи, проливите 
и Караденис (Черно море) на 
французи, англичани и руснаци. 
Историята, която ще ви разкажа 
зная от Митхат паша. Бях му 
дясната ръка в Дунавския ви-
лает. Лорд Солсбъри по настоя-
ване на Дизраели предлага на 
султана Англия да завърши 

укрепленията на Истамбул за 
своя сметка, пък ние в замяна да 
пуснем на свободен достъп в 
проливите и в Черно море анг-
лийския флот. Знаете ли какво е 
отговорил султанът: „Аз по- 
добре да пусна чужд мъж в ха-
рема си, отколкото да дам 
Дарданелите, Босфора и Караде-
нис на Европа” Вие добре ги 
знаете англичаните. Започнали 
да настояват тогава да получат 
Варна и околните височини. 
„Ще направим Черноморски 
Гибралтар и ще спрем веднъж за 
винаги пътя на Русия към 
Истамбул”. 

Офицерите го гледаха смая-
ни, а генералът продължи: 

-На Дивана султана не се 
въздържал и казал на везирите 
„Аз не ги пускам в проливите, а 
те искат целия Караденис 
(Черно море) да владеят.”

-Русия ще загуби тази война 
– твърдо каза синеокият египтя-
нин.

-То това, само господ го знае 
– обади се за първи път Иван 
брадата..

-Варненският санджак и 
Варна руснаците никога няма да 
вземат. В този четириъгълник 
на смъртта: Силистра-Русе, Шу-
мен-Варна ще се зеноса мощта 
на армията им, помнете ми ду-
мата. През всичките войни все 
от тука направо за Истамбул 
минават, освен ако този път не 
измислят нещо ново и ни изне-
надат.

-Руснаците ще загубят и тази 
война като Кримската. Превъо-
ръжихме аскера, артилерията 
ни е модерна – само Круп и 
Шнайдер. Генералитетът вече е 
добър. Всички в странство са 
учили – заключи щабния офи-
цер полковник Абдула. Осман 
паша се усмихна кисело:

-Стига отгоре пак да не я 
оплескат…

-Къде отгоре?
-Най-отгоре....
-Паша, как са разчетите на 

санджака. Храна и снаряжение 
има ли за дълга обсада. Ако 
дислоцират целия египетски 
корпус тук, това са 22 хиляди 
войници и офицери – 
полковник Юмер искаше да ка-
же меко на стария войник, че 
светът вече е друг и войните са 
други.

-Храна има, складовете пра-
щят. Само дупе да ви е яко! Би-
ли ли сте се в тежки зими при 
минус 15, минус 20 градуса. Би-
ли ли сте се с руснаците някога. 
Туй не са топлиците на Египет – 
генералът ги предизвикваше, 
искаше да разбере как я мислят 
тези младоци.

Полковниците не се хванаха 
и само замълчаха от уважение 
към него. Пашата изпрати 
египтяните и потупа Брадата по 
рамото:

-Хайде, Брада ефенди, да си 
похортуваме, както само ние 
двамата си знаем. Пара, много 
пара ще се търкаля по улиците 
на Варна само акъл да имаш да 
събираш. През Кримската война 
що народ удари кьоравото. 
Всички ангросисти, житари, чо-
бани, занаятчии, наред: гърци, 
турци и българи.

Следва
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РОЗАЛИЯ

АЛЕКСАНДРОВА

СТАТУКВОТО
НА МОИТЕ

МЪЛЧАНИЯ

Изначално.

Като буря.

Без подслон.

Като светкавица.

На помощ.

И люлеене на сънища.

Между дърветата.

Като влечуго,

пресякло моя заслон.

Като липса.

На тебе.

В бебешки плач.

Нямо възглаве.

Искам те пак.

Неизоставена.

Искам те тук.

Сред страховете.

Секунди бълбукат.

Сезони се сплетоха.

Синьо небе.

Като есен.

Облаци воини.

И земя.

Непостоянство

на вятъра.

Мамещ и стенещ.

Капки поникват.

Завет на дъжда.

Напоени мълчания.

Без следа.

По върховете

тръгват сияния.

Плисват надежди.

Волно перце.

Пречистващи

отстояния.

Аз съм в света.

И той е в мене.

ПОВТАРЯМЕ СЕ.

Отдалече.

В съня.

Виелица от думи.

Повтаряме,

защото вечност

крещи

в човешкото

безумие.

Повтаряме се.

Не в сезони.

И ветрове.

Листа.

И вещи.

В усмивката.

В сълза.

И спомени.

И в пламъка неугасим.

Две свещи.

НАЕСЕН ТИХО КАПЯТ
най-лесните листа.

Докоснат ли земята,

са Дар. И Красота.

А зимата изтръгва

най-трудните листа.

На съмване.

И мръкване.

Прегръща ги

Снега.

*** 
МЪЖЪТ,

когото обичам,

е далече телом. И Духом.

И в облаци смислено ежедневие

ми изпраща безжични съзвучия.

Тогава защо и как все пак

защо, защо го обичам.

Не виждам, не търся, не викам,

но чувствам

Великата Струя на случването.

Мъжът, с когото събраха ни свише.

А може би те са декори.

И търся пиеси, прехвърлям стихове.

И пиша ли, пиша

Истори

я.

СРЕДНОЩЕН ЕТЮД
В АХТОПОЛ

През ръцете ми

изтече Историята.

И се вля в топлите длани

на усмивките,

туптенето,

първичния танц,

Сътворение.

Вселените

се разместиха.

Приютиха безвремие.

И денят

по чехли

се върна

в сърцето.

СИНДРОМ
НА СВОБОДНАТА

ЖЕНА

Тя е крехка. И силна.

Тя е просто добра.

Но, венчана за смисъла,

пак остава сама.

И съдбата я търси.

Принцът с белия кон

си отива на съмване

в нечий топъл чужд дом.

Тя е крехка. И силна.

Но е само жена.

В звезден прах е орисана.

И в живот Свобода.

КОЛКО е голяма

Голямата любов.

Триъгълник за двама.

Сърдечен послеслов.

Дарителница с чувства.

Измамно пълноцветие.

А толкова е нужна.

Безкрайна като плетеница.

Мигът е дълговечен.

Годините в съня ни.

Отблясъците пречат.

Илюзиите пълнят.

Нагоре.

И надолу.

Към трепетни пресечки.

Човешко е.

Не споря.

- Къде отиваш, Вечност!

ДА СЛЕЗЕШ
до тлеещи въглени.

С обич да ги взривиш.

Да отсипеш в чаша

несбъднато.

В сълза

да се преродиш.

Само тази.

Единствена

истина.

Само тя.

До живот.

Да достигнеш

радостен

смисъла.

Дава

Бог.

ОГЪРЛИЦИ ОТ ОБЛАЦИ
прииждат.

Душата ми е тиха.

И сребриста.

Разстилам чувства.

И поличби.

И вятър любен

чисти тръпни мисли.

Сега сме в

нежната внезапност

на летежа.

И всеки миг

е стих назаем.

Безкрайният живот

е

вик

безбрежност.

На звездобройци,

стъпили във рая.

ЕДИНСТВЕНО закриля Любовта.

Онази вездесъща, топла обич.

Която и най-нежните цветя

не ще ти подарят напролет.

Единствено осмисля Любовта,

когато се редуват ред с логичност.

Когато чувствата без аромат

заспиват в ежедневие безлично.

Единствено събужда Любовта ни –

не само цветовете и съдбите.

Вселената Душа от тях се храни.

За вечни времена.

С безкрай обители.

ДАРЯВАМ ТИ
щедрост на времето.

Да се оттека в океана.

И пищния изгрев на думите.

И тихия залез в осанна.

По който следвам душата ти.

По който тичам към Хълма.

И тръни, и пясък изплаквам.

Не спирам

по пътя към стръмното.

Венецът на моето бдение

е твоята ведра милувка.

И всяко светло прозрение

е

дар

от небесна целувка.

БЕЗ ДУМИ
прочетох

сърцето ти.

От първия

възглас

до Я.

Сега сме Едем.

В Пълноцветие.

Без думи.

Душа

във душа.

***
всяка тънка

нишка

помежду ни

я изпредох 

в светъл  пантеон

нежността ти

моето безумие

и съдби

орисани във стон

ще повторим

някъде отново

посред нощ

от падащи звезди

светещите кораби

на Рожен

и съня

от който

се родихме

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.

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ
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ЦВЕТАНКА КОСТОВА

ИЗМЕРЕНИЕ

Любовта – красива лудост,
всеки дeн ни топли… Жар… 
Любовта донася чудо – 
млад да си или пък, стар.

Любовта е и награда –  
всеки я открива сам. 
Любовта е клада, клада – 
вдъхновение и плам.

Всеки, който не усети 
тайните на любовта, 
с изпитания проклети   
ще запълни днес деня...

Който любовта пропусне 
и не вземе своя дял, 
не познава това чувство – 
все едно... не е живял.

КАЗВАТ, ЧЕ БИЛО ЛЮБОВ

Взреш се в нечии очи и изтръпваш очарован – 
пламват мънички искри, а разпалват буен огън. 
Плахо трепва в теб сърцето с някакъв незнаен зов: 
Боже мой!... Това е, дето казват, че било любов.

Цял ден  ходиш омагьосан. Не намираш миг покой. 
И на себе си ядосан, търсиш брод сред див порой… 
Вечер лягаш си замаян и не можеш да заспиш. 
Екзалтиран и отчаян думи за любов мълвиш.

Но се сепваш разтревожен. Търсиш същите очи. 
В този казус невъзможен си виновен само ти. 
На кого ще шепнеш нежно мили думи за любов, 
щом за чувство безметежно всъщност ти не си готов.

Щом момичето красиво не потърси ни веднъж – 
може то да е щастливо до един прекрасен мъж. 
Може да не е видяло твоя поглед озарен… 
Може да не е разбрало, че си силно запленен.

Потърси го… Намери го… Любовта си му признай. 
Може да се случи чудо, щом за нея то узнай. 
Може то пък теб да чака – среща да определиш…
… Да се пръсне някак мрака – трябва ти да го решиш.

ЛЮБОВТА Е ВЕЧНА

Как нищичко не върнах от преди 
и в чакане на обич остарях – 
и чувствата ми вече са сълзи,
надеждите си – разпилях.

А любовта ми в пепел се превърна,
останала след синкавия дим.    
Земята с тази пепел щом загърна, 
на облака с душата ще летим.

И цвете, знам, красиво ще поникне –  
на любовта е цвете пепелта…
От висините топъл дъжд ще рукне 
и ще полее жадната земя.

И в мъничкото и красиво цвете 
навярно друг ще срещне любовта –  
в очите му любовен плам ще светне, 
за него всичко ще е обичта.

…И мойта обич няма да загине, 
и други хора ще зарадва тя: 
ще се редува хиляди години… 
А вечност ни донася любовта.

НЕ МОГА
ДА ЗАПЛАЧА    

Сама съм тук. Прегръщам само здрача. 
Край мен танцуват спомени в захлас. 
Тревожно е… И искам да заплача, 
но сили нямам – нямам право аз.

Една любов умря в мен, наранена.  
Една любов напусна този свят. 
Безмълвно тя си тръгна, огорчена 
като изсъхнал и ненужен цвят…

Наблизо в мрака музика се лее –  
звъни на воля щурчовия хор… 
Луната бисерни лъчи пилее 
и оживял блести брега, простор.

Прегръдката, целувката гореща 
по устните ми пари тази нощ.
И спомням си за първата ни среща, 
за вятър септемврийски – остър, лош…

Затоплям бавно спомен подир спомен   
сърцето си замръзнало да сгрея… 
Под купола на този свят огромен 
опитвам се без тебе да живея.

КАК ДА МОГА

Ето, днес говоря с тишината –  
питам я за хиляди неща. 
Искам да ми върне топлината: 
на премръзналата ми душа…

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

Жален вятър трупа без пощада  
сухи вейки – минали мечти. 
Подранил се сипва листопадът.
Тъжните ми спомени крепи…

Мое мъничко, безкрило щастие, 
няма как при мен да долетиш, 
щом опърлил те е със злощастие 
буен огън – цял живот гориш.

Ах, не знам, не знам какво да правя 
с тази моя жизнена душа… 
… в остаряващото мое тяло… 
Как да мога да я утеша?...

ТРЕПЕТ

Обикнах те от първата ни среща. 
От първия ти поглед, устремен – 
че в много радост, знай, човек усеща 
светът за него как е променен.

Ти тръгна, но внезапно се обърна. 
Помаха много нежно в миг с ръка. 
Разбрах, че нежно каза: „Ще се върна. 
Очаквай ме пак тук – за вечерта.”

Как чаках вечерта да дойде рано… 
А тя се бавеше, не знам защо. 
Дали защото исках те припряно 
или не беше времето дошло…

И ти дойде – приветлив и усмихнат,               
Погледна ме със своя поглед благ… 
И аз почувствах, че ще ме обикнат…                
… Светът за мене стана мил и драг.

СПОМЕН

И ето ме на нашата пътека –
снага простряла в младите жита. 
Пристъпвам тихо и с тревога лека, 
докосвам се за миг до младостта.

А спомените – жужнали пчелици – 
кръжат безспир край мен, над мен, навред. 
И рой са нежен, весели душици 
даряват ме и с жилото, и с мед,

че тука беше първата ни среща –  
в очите твои срещнах любовта. 
Целувката и плаха и гореща 
до днес изгаря моята душа.

И тука беше тежката ни клетва 
за обич и за вярност чак до гроб: 
отмина любовта ни мимолетна, 
но споменът остана верен роб.

Къде си ти?... Все питам отмаляла 
от болка и от пръснати мечти…
Тежи ми страшно нашата раздяла… 
Знай, изгоряха в нея две души.

ЖИВОТ

БЕЗ ИНДИГО

По греха си с несигурни стъпки 
боса стъпвам, от болка изгарям. 
Съвестта си с парцалени кръпки 
позакърпвам и после… забравям…

Не поисках аз прошка, любими,
че за нея аз време все нямах…
И отлагах, а нямах и сили, 
закъснявах – и не реагирах.

А си толкова вече далече… 
И е късно – душата ми стене
И сърцето от болка засече:
няма време за прошка за мене.

И не мога да тръгна обратно – 
да бъде същото… Запомни го.
Всяко време е с правило златно:
живеем го сега… И без индиго.

ИЗЛЪЖИ МЕ

Е, хайде, излъжи ме, че само мен си чакал, 
че само мен си любил, за мене само плакал. 
И хайде, разкажи ми за дните отлетели –  
кога за мен си мислил все с чувства неизтлели.

Е, хайде, разкажи ми, а аз ще те изслушам, 
изтръпнала от болка, ще спра дори да дишам. 
Не искам аз студа ти, а твоята жарава 
и в дните ми, и в нощите с обич да ме сгрява.

Не си за мене радост, а истинска тревога. 
И ненавиждам спомена – да простя не мога. 
Виновна съм аз зная, задето не разбирам 
горещата си страст – обичам, но и презирам.

Е, хайде, излъжи ме! На теб какво ти струва? 
А аз ще се преструвам, че нищичко не чувам. 
Очите лицемерни нали покрива здрача –  
след думите неверни аз няма да заплача.

И този миг бездънен, бездънен като вечност 
ще срине ли наистина твойта безчовечност?... 
Когато свършат дните и дойде вече края, 
дали ще се разкаеш, повярвай ми – не зная.
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ВЕЛИЧКА ВЪРБАНОВА

ОТ КАМЪК ДА СЪМ

Ако те срещна аз отново – 
от камък да съм, не от лед.
Ледът топи се много скоро,
а камъкът издържа век.
Защо ли губя пак опора
в това, което изградих – 
запалена, с искрата нова,
аз себе си изпепелих.
Знам, камъкът ще устоява,
разбит на късове, дори…
А времето ще разпилява
години, чувства и мечти.

ОБИЧ

Допускам аз и мисълта – 
да влезеш, да докоснеш живи
в мен раните от любовта
след толкова мечти, години...
Но тръпна – топла и скована,
замира бавно в мен кръвта.
Плътта се мъчи, примирява,
но не умира мисълта…
И времето ме носи, ядно,
все по далеч от младостта – 
любов към тебе, аз навярно,
ще отнеса и след смъртта…
Така ще е и в дни, и в нощи,
дори и с болка да мълча…
Но, Боже, щом обичам още,
живея истински в света.

РУЛЕТКА

Играх с червено, после –  с черно.
Усмихвах се и в лоши дни.
И лъжех, лъжех аз безмерно.
Къде са моите мечти?...
Към нищото се устремиха,
изтекоха в продънен съд.
От силите ми ме лишиха – 
сълзи пролях по грешен път.
Играх играта съвършено.
Обмислях всеки следващ ход.
Играчите с души са в черно – 
не знаеха, че търся брод.
Последната ръка да взема
съдба, о, дай ми този шанс.
Ти виждаш ме обезверена – 
поръчай смело някой танц.
Ще гледам аз с очи неверни,
играта пак ще проследя.
Играчите са, всъщност, верни
на свойта участ, на мига.

Играта тръгва в миг – потрепвам,
надежда в мене пропълзя.
Последен опит – не се сепвам,
но нещо в мене заигра…
Дали в червено или в черно,
раздайте картите сега.
Животът мой е и е редно
да имам шанс в една игра.

ЧОВЕК ОТ ОЛОВО

На сцената съм на живота,
въвлечена в една игра – 
готова съм за ешафота
на хвърлей само от беда.
Отнесе времето декора
и няма помен от шега.
И тъмно е сега за взора – 
не виждам път, дори следа…
Как мога аз да те подмина – 
човече съм оловно – не греша?...
И знам: в стихия ще загина

сред бездната от тъмнина…
Не помниш дълго имената
и всяка анонимна смърт.
Живот след време е отплата
за моята оловна твърд.

ОТ ДРУГАТА СТРАНА

Дали е още тих дъждец
животът ни човешки?...
Дали в душите – по конец,
не идват стари грешки? 
И в ден един, щом Бог реши,
така – на път за Рая,
аз, чудото – и  без очи –
дано с  душа позная.
Черта да сложи на света – 
зад нея ще се скрия…
Дали от другата страна
пак тайнства ще открия?

СНИМКА

На тротоара – снимка черно бяла.
От времето е пожълтяла.
Дали изпусната е от старица,
изгубен спомен е – жълтица.
Докосната от време спряло,
застинала е в черно бяло – 
тъй идват в мен и рой догадки
за свят,  изчезващ, с нрави рядки,
където свидни са като душата
семейство, род и свободата,
където са целували ръката
на дами, надживели суетата.
И гледат ме очи засмени,
те носили са в дни студени
на скъпи спомени отплата – 
в друг свят отваря се вратата.

БАЩА МИ

Когато си на седемнадесет години,
очакваш нещо ново от света,
една звезда към тебе да политне
мечтите ти да носи на крила.

Когато си на седемнадесет години,
очакваш нещо ново от света,
една звезда към тебе да политне,
но винаги ли носи тя мечта?

Звездата се понесе в небосклона,
но друго искала е да ми каже тя.
Понякога от небосклона слиза,
за да приеме някоя душа.

Така във августовска нощ красива
с душата на баща ми отлетя,
отнесе душата му в зефира,
а мен остави без баща.

Когато си на седемнадесет години
очакваш нещо ново от света…

А аз очаквам от звездите,
да видя ярката следа,
която води по лъчите
до бащиния дом сега.

И още чакам от звездите
да видя ярка светлина
нали тя свети със лъчите

на озарената душа!

РАЗГОВОР С МАМА  
          
Тъгата блика в мен отдавна –  
откакто ни напусна, мамо…
Изгубих те в борба неравна – 
сърцето твое спря тъй рано.

И всяка нощ те търся, мамо – 
по улиците глухи тичам.
Ръка да ми дадеш ти само,
щом думичка не ми изричаш.

За теб съм малкото момиче
и в град от камък с теб вървим.
Познаваш онзи свят… Момиче
за него аз съм – в сънища е зрим…

Отекват стъпките ми в мрака
и пътят дълъг с теб е лек…
Страхът ми може да почака – 
сразихме го: безсилен, мек…

Аз моля се до днес на Бога
да те откривам с изгрева навън…
И няма да ти кажа: „Мамо, сбогом!”…
И все ще те намирам в моя сън.

ЗИМНА НОЩ,
ЗИМЕН ДЕН

Бели покриви, бяла земята.
В бели сънища спи и Луната.
В бяло пази навред Тишината,
на част от властта на Зората.

Сгушена в спомен, спокойна и цяла
пътувам с Душата, за малко тъй бяла.
На левги далеч от Деня безпощаден,
готов да ме върне за кроса начален.

Часовник там брани докоснати тайни.
Стрелките ме връщат с минути реални.
И приказка бяла, в съня преживяна,
Във снежния ден дано продължава.

ИЗЦЕЛЕНИЕ

Бушува днес морето черно.
Бушува, както в мен кръвта
и вятър стене- неизбежно,
не мога в мен да спра скръбта.
Защо съм толкоз безутешна.
Нали морето и брега
помагат винаги да срещна 
дори деня обречен на тъга.

А бурята в морето днес
във мен бразди със двойна сила.
Моряк на бряг- отдавам чест.
Море, нали все още съм ти мила?

Помагай брат и на везни
аз искам твоята присъда.
Загубих толкоз ценни дни.
Спокойна как сега да бъда?

Денят преваляше почти.
Донесе вятър новината днешна.
Морето пази вашите мечти.
Отмива стъпката ви грешна.

ПОНЯКОГА                      

Понякога се плъзгам по вълните
с усещане за лекота,
но паднат ли в прибоя те разбити – 
изхвърлена съм на брега.

Понякога на облаци пътувам
с предчувствие за нежността,
но облаците други образуват – 
усилват мойта слепота...

Понякога е силата у мене – 
в ръцете си държа света,
но слаба съм в останалото време...
И ме намира любовта.

ФОНТАНЪТ

След морското казино – по средата,
място магнетично е фонтана.
Русалки там припяват на водата.
Пак търси ги морето – черно стана.

Вълшебната им песен е позната.
Момченца, рибки гледат ги в захлас.
Привличат птици, хората, децата.
Примамват знам, поне за час.

Затварям си очите – суетата
от мен си тръгна след двубой неравен.
И толкова е леко на душата:
фонтан отваря свят забравен.

ВТОРИ ДОМ

За мене Морската градина
е всъщност моят втори дом.
Дори оттам за мъничко да мина,
пак дава ми утеха и подслон.

Намирам кътче скрито, ново
и опознавам го за ден.
Дали ще мина тук отново?
Ще бъде изненада и за мен.

И сякаш стаи сто преброждам
в дома за хора, птици и цветя.
Във този дом душата в мен прохожда.
Криле ми дава, сили за деня.

Морето гледам там от малката си ложа
и музика звънти от птича, детска глъч.
Във този дом сърце ще вложа,
че той е светлия ми лъч.

И ето тръгвам тъй щастлива към дома.
До мене са дървета птици и цветя.
А хората си мислят „Пак сама“.
Не! В Морската градина съм сега.

БОГАТ ЧОВЕК

По улица във ранно утро
вървиме само двама.
Клошар един, без капка лустро
и аз – прилична дама.

Количка стара бе напълнил
с какво, с какво ли не.
Под тежестта ѝ бе прегърбен,
за отдих спря пред кафене.

На стената се облегна
и залък сух си запреглъща,
а болно куче близо легна,
очи от него не извръща.

Да се нахраним с тебе сладко,
клошарят рече тъй по мъжки.
А после козинката, братко,
ще спасим от толкоз въшки.

От раничка извади – в брой
вещи толкоз малко –
с чесалото разреса той
кучето тъй жалко.

Как грейна тъжното лице.
Олекна на кутрето.
Целуна мръсните ръце,
щастливо до небето.

Засрамена във този миг,
от моите „неволи“ на земята,
продъни всичко в мене вик:
пред теб стои душа богата!

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ
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ЕЛЕНА ДИМИТРОВА

УТРО В ГОРАТА

Пробужда се гората с утринни тръпки,
над зелено злато небето блести
и бисерни капки от нежните пъпки
по листата се стичат – гората шепти.

Ех, простора скоро ще гръмне от песни – 
на влюбени птици е техният зов,
през кичести клони пак слънце ще блесне
и сърцето ще пее от радост – с любов…

Притихва гората, в очакване тръпне
окъпана в злато и в нощна роса…
Аз ходя унесена – някой ми шепне
и по детски играе си с мойта коса.

МОЯТ ДЕН

Какво са върховете без стремление
без моето небе, упорство и старание,
без изкачване в ново измерение,
което стига всеки, дори и в страдание.

Какво е светлината без моите очи,
в които тя сама изцяло се оглежда,
където лудува, проблясва и мълчи,
намерила свой космос, очаквана надежда.

Какво е любовта без капката любов – 
в най-нежната ми битка да бъде споделена,
внезапна като болка или блясък нов
да бъде разгадана от двама ни вселена.

Какво е вечността без моя кратък ден?
Без днешната ми радост, без днешната ми мъка…
В безкрайната редица той остава в плен
докато аз се слея с мрака с безшумна стъпка.

МОЯТА УЛИЧКА

Тя е слънчева, засмяна
и с липи, липи отпред…
С вятъра мени премяна,
продължава все напред.

Денем стаята ми пълни
със слънце и с прохлада,
с пролетни лилави мълнии
или с есенна наслада…

А когато падне здрачът
и животът й заспи,
става бяла и прозрачна
от брези и от липи.

Като лунен път се белва
пред прозореца ми тя
и на нея аз заселвам 
всички хора и места.

ДЪРВЕТАТА РАЗКАЗВАТ

В прозореца ми вятърът ги блъска,
а те като пантери все се мятат,
бушуват, развилнени клони тръскат,
докосват въздуха, небето и земята.

И страховити фигури изрязват –
в тях има устрем, красота, горене…
Дърветата живота ми разказват –
разказват туй, което става в мене.

НИЩО ИНТЕРЕСНО

Нищо интересно. Нищо интересно.
Денят е ден като всички.
Дори и небето е смръщено,
но още е пълно с птички.

Нищо интересно. Вятърът есенен
забрули бързо листата.
Зловещо свири, но ми е весело –
на гръб бих понесла земята.

Чайките литват. Хукват след тях
и облаците от небето…
Напомня всичко тъга и страх
и нещо, донякъде клето…

Нещо май в мене е влюбено
и нещо се връща от среща…
И все интересно е, хубаво,
и става в гърдите ми нещо…

Някаква тръпка безкрайна – 
безмерно нещо, голямо…
И светло ми е, радостно,
но нищо интересно няма…

Просто сърцето измъчено
от своята радост си пее…
И нищо не ми е интересно:
нищо, освен че живея.

МОЯТА ЛЮБОВ

Гора… Пътека разклонена
като рогата на елен.
Една любов – и най-желана 
аз диря в есенния ден.

Не е ли горе – бяла пряспа
под облачния небосвод
или случаен дъжд я плисна
в подножие на друг живот?...

Дали сега не заминава
тя с автобуса към града,
тъй както жадният за слава
отблъсква чашата с вода

Дали от самота обзета
отлита в хладни висоти
и в синевата самолетът
подобно синкав лед блести…

В секунда – равна на година,
напразно чакам послеслов…
Но тя дойде – не си замина
от мен желаната любов.

ДО ПОСЛЕДНИЯ МИГ   

Остаряла си ми казват,
но си мисля, че съм в час.
В тази посребряла каста
влиза всеки между нас. 

И пък тъжна съм навярно
и скептична съм на вид.
Нищо смешно в  мен – модерно,
овехтял съм индивид.

С тази стара – ретро усмивка
и ще се хвана на бас,

че ще остана на ринга
така – на пук, за контраст.

Ето, изказвам се лично,
обещам твърдо пред вас:
тъжна, стара, иронична
да не съм до последния час..

БИТ

Умира любовта и в нас,
а ние пак живеем.
И тънкия въздушен пласт 
пак с погледи люлеем.

Денят е равен на нощта
и всяка вещ ни трябва…
Ръцете ни и в самота
на две разчупват хляба.

ЗА ВЕЧНАТА ЛЮБОВ

Не чух от теб лъжливи излияния.
Не си ми свалял в нощите звезди.
Не си ми давал щедри обещания,
с бижута златни ти не ме дари.

И пътя не застла с червени, свежи рози,
в прекрасен дом не ме отведе ти –
без реверанси и различни вечни пози  
не чаках вечна пролетта да разцъфти…

Ти – ти ми даде цялата си нежност
и огън, който стопля две сърца,
утеха в трудни дни, една безбрежност
и весел смях на нашите деца…

Подкрепяхме се дълго в радостта, в беди
и всеки в другия любов съзря
докато смъртта за миг ни раздели:
докрай любов в нас пътя извървя.

ОБИЧАМ ТЕ, ЖИВОТ

Обичам те, живот – може би е лично…
Но колко ме боли, когато си жесток.
И болка, и радост приемам отлично –  
свидетел на всичко единствен е бог.

Когато в здрачаване сенки се крият    
и може би само това е в нас пътя,                   
страхът да те нямам утехата пие – 
единствен ще знае, че е изпъден…       

Животът любим е – от него не крия:
изгнаници клети сме в този свят силен…
Все търся следите си аз да открия
до днешния ден – от радостта жилен.

БЯГСТВО

Бягам аз от твоята любов
като бухал, стигнал светлината,
като пламък, милван от водата,
бягам аз от твоята любов.

Бягам аз от своята любов,
странна като гръм през януари,
тъмна като есенни чукари,
остра като храст в крайпътен ров.

Свито е сърцето на юмрук,
в дълго бягство вече се зарича – 
само ако тебе заобича
непременно ще намрази друг.

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ
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Онази бабичка с черната 
забрадка, която идва насреща е 
баба Рада. Тя носи тази забрадка 
от младини. Още щом се раздели-
ха с Янаки, я сложи и повече не я 
сне. А тази с бастунчето, която ку-
цука срещу нея, е баба Димка. 
Виж как ще се разминат! Видя 
ли?... Разминаха се като врагове, 
като куче и котка… Ако имаха 
възможност, щяха да се хванат за 
гушите и щяха да се опитат да си 
отскубнат гръцмулите. Винаги, 
когато стане дума за ония години, 
едната вика:

– Ти си виновна! Ти предложи 
да си направим майтапа…

А другата отговаря:
– Ти си виновна, защото ти каза 

какъв да бъде майтапът!
И така – цял живот се обвиня-

ват и мразят. Защо ли?...
Това се случи през 1956 година. 

Звеното на Илия Янчев беше само 
от жени. Петнадесет жени и един 
мъж – звеновод. То бе в състава 
на полевъдната бригада за обра-
ботване на реколтата..

В звеното работеха и двете 
приятелки – Радка и Димка. И 
двете бяха красавици, само че 
едната беше с руса, а другата – с 
черна, гарванова коса. Те бяха не-
разделни още от деца. И бяха съ-
седки. Родителите им също се 
разбираха и си ходеха на гости.

Омъжиха се за двама приятели. 
Единият – Янаки, който беше 
тракторист и караше един 
трактор, наречен „Сталинеца”, а 
другият – Савата, шофьор на 
Шкодата. И двамата бяха добри 
момчета – кротки, работливи, 
услужливи, „душици” както 
казваше Рада и трепереха над 
изгорите си и те над тях.

За три години си построиха но-
ви къщи. Направиха нови огради. 
Тъй като камък в Добруджа не се 
намира лесно, направиха зида 
между къщите си само шейсет 
сантиметра висок, а върху него 
туриха петдесет сантиметрови та-
раби, които боядисаха в зелено.

А градинките, направени и за-
сяти по-късно, бяха произведения 
на изкуството. В средата им сло-
жиха по един голям, красив лебед 
от тия гипсовите, дето ги прода-
ваха по сборовете и панаирите. 
Савчо ги беше купил някъде от 
вътрешността на България, когато 
ходил с Шкодата по работа в 
Пловдив. Около тях направиха 
алеи, засипани с пясък и очертани 
с камъчета, които двамата прияте-
ли донесоха от морето. Цветята 
пък бяха от тия, дето като цъфнат, 
чак на улицата се усеща уханието 
им. И всичките цветя – от тези, 
които бабите и прабабите ни са 
садили и семената им са се преда-
вали от поколение на поколение.

Купиха си мотори – ИЖ-ове. Те 
бяха яки, тежки, мощни машини 
и други тогава като че ли нямаше. 
Машини за дълъг път…

Още същата година отидоха на 
обиколка из страната. Беше през 
юни – преди жетва. Ходили до 
Плевен, ходили на Царевец, на 
Шипка, на Бачковския манастир, 
на Преображенския манастир и 
стигнали чак до Рилския. Минали 
през Батак и Пещера. Гледали, как 
наоколо били изникват заводи и 
електроцентрали и цялата страна 
се оплита от мрежата на дале-
копроводите, по които като неви-

СТЕФАН САРАНДЕВ
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дима кръв тече електрически ток, 
пали светлините в домовете в 
най-далечните краища на родина-
та. Видели как започва и се пише 
тогавашната ни история. Нощу-
вали, където ги завари нощта – в 
палатките, които носели. Срещна-
ли се с много хора, видели и нау-
чили неща, за които бяха чували 
или учили само в училище в часо-
вете по география и история.

И когато се върнаха след петна-
десет дни разказваха за всичко 
видяно и преживяно, разказваха с 
такъв възторг, с такова вдъхнове-
ние, че можеше само да им се за-
вижда.

Цялото звено се изпопада от 
смях, когато Дима, 
включвайки целия си 
вроден талант и 
използвайки ръце, 
крака, очи и глас 
разказа за ония две 
трагикомични пре-
междия, които ги спо-
летели след Юндола и 
при Айтос.

… Във Велинград 
се задържали за 
малко. Отишли до 
един паметник, след това на „кай-
начетата” си потопили краката в 
горещата минерална вода. 
Обядвали в ресторант. След това 
разпънали картата на България и 
четиримата единодушно решили 
да пренощуват край притока на 
река Места – Бяла Места. А на 
другия ден искали да продължат 
към Разлог, Симитли, Благоевг-
рад, през селата Рила, Бистрица, 
Пастра – с разчет след обяд да 
пристигнат в Рилския манастир.

Речено-сторено… Яхнали мо-
торите и запрашили нагоре към 
Юндола. Преминали без да спи-
рат и рано, рано стигнали до на-
белязаната цел. Намерили място 
на стотина метра от пътя край ре-
кичката. Опънали палатките, а 
пред тях разчистили място кажи-
речи колкото за цял харман, за да 
не направят пожар, когато запа-
лят огъня. В средата му завъртяли 
огнище от речни камъни. Събра-
ли дърва и се приготвили да 
посрещнат нощта. А тя дошла 
бързо… Там не било както в 
Шабла – рано да се съмва и късно 
да се мръкне, защото няма кой да 
пречи на слънцето. Тук, докато то 
изкачи баирите и върховете на 
Родопите и особено Голямата 
Сютка, ставало седем часа. И още 
станало, не станало шест след 
обяд, се гмуркало зад Рила плани-
на, зад връх Мусала и Славов 
връх.

До късно стояли прегърнати 
край огъня. Слушали песните на 
щурците и славеите. Гледали 
звездите, които сякаш били по-го-
леми, по-едри от нашите, добру-
джанските. Савата, който служил 
като моряк, намерил Голямата 
мечка, а оттам и Полярната звезда 
и определил в каква посока се на-
мира Шабла. После обсъдили 
въпроса къде е по-добре да се жи-
вее – в планината или в равнина-
та. И всички единодушно 
стигнали до извода, че в равнина-
та е най-добре, защото все по-
друго е да тръгнеш из полето, ко-
гато се раззелени напролет или 
когато се залюлеят като море жи-
тата и погледът ти се рее надалеч, 
надалеч, и няма нищо, което да го 

спре. А Дима, философски заклю-
чила:

– Абе, все си е друго да вървиш 
по равното, вместо да се катериш 
по тия баири.

После си попяли. И без да усе-
тят, станало полунощ. Загасили 
огъня и се прибрали в палатките. 
Не след дълго заспали.

Сутринта първа се събудила 
Радка. Измъкнала се тихо от 
спалния чувал. Отишла на ре-
кичката. Наплискала лицето си с 

чистата като сълза сту-
дена вода, след което 
решила да разгледа 
какво има наоколо. А 
наоколо – гора, а през 
гората – пътека. И 
тръгнала нашата Рада 
по нея като Червената 
шапчица, когато отива-
ла при болната си баба. 
И колкото повече 
вървяла, толкова пове-
че я завладявала ма-

гията на гората с шепота на 
тишината, с вълшебството на 
оная дивна симфония, изпълня-
вана от хора на вятъра, листата и 
пойните птици сред роя от лъчи, 
които, като северно сияние, се го-
нели между листата и стволовете 
на вековните буки. Как стигнала 
до малката полянка Рада не 
разбрала. Но когато застанала 
пред нея, ахнала. Тя била обрасла 
с цветя. Била като букет от марга-
ритки, метличини, мак, кадънки, 
енювчета, лазарчета, горицвет, 
момини сълзи, и какво ли не още. 
А долу, до корените им, цъфтяла 
мащерката. Но върхът на възторга 
ѝ настъпил, когато видяла горс-
ките ягоди.

– Господи! – възкликнала тя и 
плеснала с ръце.

А те, накацали като рубини по 
пет, шест броя на върха на всяко 
стръкче, сякаш й се усмихвали и я 
канели да ги откъсне, да ги сложи 
в устата си, да усети сладостта и 
аромата им. И тя го сторила. 
Хапнала няколко, но решила, че и 
другите трябва да опитат от това 
чудо на природата. Събрала цяло 
снопче. След това наредила около 
тях бели маргаритки, сини метли-
чини, после сложила по няколко 
стръка кадънки, лазарничета, 
енювчета, и се получил един го-
лям фантастичен букет. Тя гледала 
букета и се пренесла в детството 
си. Оставила го до себе си, седна-
ла сред цветята и започнала да 
плете венчета като ония, дето сла-
гали на главите си, когато на 
Енювден отивала с дружките да 
събират билки. Изплела едното. 
Сложила го на главата си и за-
почнала другото за Дима. И си за-
тананикала оная песен: „Хубава 
си, моя горо, миришеш на мла-
дост”.

По едно време някой я по-
бутнал по рамото. Помислила, че е 
Яначко. Той обичал да се 
прокрадва така тихо зад нея. Или 
ѝ закривал очите с длани, или с 
някоя тревичка я гъделичкал по 
врата. Та сега пустият му зевзек 
отново се задявал… Тя не му 
обърнала „никакво внимание”. А 
„Той” отново я побутнал, но този 

път по другото рамо. А тя си 
преправила гласа и му викнала:

– Я не ме закачай, че като скоча, 
че като те хвана, че като те 
тръшна сред цветята и както няма 
никой, ще те изям, ще ти видя 
сметката!

Но пустият му Янакчо не спи-
ра, закача се… И тогава тя се за-
въртяла решително на сто и 
осемдесет градуса така, както би-
ла седнала, и ха, да протегне ръце, 
да го хване за краката и да 
изпълни заканата си, се вцепени-
ла. Вместо Яначко срещу нея само 
на половин метър стояла мечка. 
Седнала като нея и я гледа с любо-
питство. И не се знаело, какво си 
мисли… Дали ѝ се любува или се 
чуди откъде да я захапе – от кра-
ката или от главата.

Постепенно очите на Рада се 
разширили и станали големи като 
домати, и аха да изскочат от орби-
тите си. И изведнъж тапата, която 
била запушила гърлото ѝ излетя-
ла навън, а от устата ѝ се откъснал 
такъв сърцераздирателен вик, че 
гората се уплашила, притихнала, 
птичките замлъкнали, планините 
потреперали, а ехото грабнало то-
зи вик и го запремятал от връх на 
връх, от дол на дол, като нещо не-
нормално, като дърта клюкарка, 
която няма търпение да разкаже 
за случилото се на цяла България. 
Как станала, как побягнала надо-
лу по пътеката и дали я гонила по 
петите страшната мечка, Рада не 
си спомня. Дошла на себе си в 
прегръдката на Яначко, който със 
Савата и Дима тръгнал да я търси. 
Тя треперела като лист на тре-
петлика и повтаряла:

– Мечка, мечка! – и сочела на-
зад.

Всички погледнали натам, на-
където показала и що да видят?...

Едно мече бягало по същата 
пътека, но в обратната посока, на-
горе. По едно време то се спряло, 
обърнало се назад, изправило се и 
започнало да маха с предните си 
крака, като че ли ги поздравявало. 
След това изчезнало в гората…

… Това, което се случило при 
Айтос не било по-малко „драма-
тично”.

Когато тръгнали обратно, ре-
шили да минат през Бургас. Да 
разгледат Несебър и Слънчев бряг 
и оттам да се приберат в Шабла. 
Щом подминали Айтос, спрели 
под сянката на едни крайпътни 
дървета да си починат и обядват. 
След час прибрали и натоварили 
багажа на моторите. Мотористите 
ги възседнали и поканили поло-
винките си да се качат зад тях.

Савата, който бил по-напред, 
дал газ и потеглил преди още да се 
качи Димка. Отначало останалите 
помислили, че се шегува, но кога-
то видели как моторът увеличава 
скоростта и се отдалечава, разбра-
ли, че тук няма място за шега, че 
Савата не е разбрал, че Дима не се 
е качила на мотора.

Радка слязла от техният мотор 
и „наредила” на Янаки да догони 
и върне Савата. Само дето не 
предвидила една подробност – 
Савата бил любител на високите 
скорости и нямало начин да бъде 
застигнат, докато не спре някъде. 
А в момента той въртял ръчката 
на газта и от време на време се 
провиквал:

– Знаеш ли какво е онова там 

отпред и вдясно? – и без да дочака 
отговора, сам си отговарял: – Това 
са комините на Нефтохима. А 
онова е...

И така няколко пъти. И не му 
направило впечатление, че Дима 
не му отговаря. Той имал и един 
особен, „порочен навик”. Когато 
излизали двамата с мотора от вре-
ме на време „пускал” ръка и я хва-
щал за крака – и да провери дали 
си е на мястото, и да я стряска, за 
да не заспи. А тя го удряла по гла-
вата и му викала:

– Безсрамник! Я си дръж 
кормилото и си гледай пътя, че да 
не се намерим в канавката! – и 
прихвала да се смее щастливо.

Разстоянието между Айтос и 
Бургас било двадесет и осем кило-
метра. Когато останал половин 
километър до бензиностанцията 
край Бургас, където щели да за-
реждат и да се изчакат, по стар на-
вик Савата „пуснал” ръката, но се 
оказало, че кракът на Дима го ня-
ма на мястото му. Посегнал по-на-
горе, но и там нямало нищо. 
Тогава разбрал, че нещо страшно 
е станало, че я е изръсил някъде 
по пътя. И се уплашил. Ударил 
спирачката и спрял. Скочил от 
мотора и объркан отправил 
поглед назад, сякаш очаквал от 
там да се зададе неговата Дима. 
Но вместо нея пристигнал Яна-
ки… И още спрял не спрял, 
между двамата се завързал 
следният разговор:

– Къде е Дима? Жива ли е? Не я 
ли намери по пътя? Жива ли е?...

– Открихме я. Рада остана да й 
превързва раните. А аз тръгнах да 
те гоня…

В объркването си Савата не за-
белязал, че зад Янаки я няма Рада. 
Но когато картинката се изяснила, 
прихнали да се смеят и Савата си 
представил как ще го майтапят 
двете присмехулнички, а и цялото 
село, защото нямало начин да не 
разкажат в звеното за случилото 
се. Изпушили двамата по една ци-
гара… След това решили да оти-
дат да заредят. А в това време 
присмехулничките, седнали под 
дебелата сянка, гледали профуча-
ващите край тях товарни коли и 
весело отговаряли на поздравите 
на ухилените шофьори. Дори един 
спрял Москвича си и като подал 
главата от прозореца, се про-
викнал:

– Ей, аверки! Как върви оборо-
та? Пада ли, пада ли?

– Как няма да пада, като има 
такива абдали, като тебе. – му 
отговорила също усмихната Рада.

– Хайде да ви водя на Слънчев 
бряг да се попечете на плажа.

– Не може! Тук ни е работното 
място. А и нямаме бански.

– Бъдете спокойни, лесно ще 
уредим тоя въпрос.

И кой знае колко щял да про-
дължи този разговор, ако не се за-
дали двете ИЖ-ета, които рязко 
намалили скоростта и почти под 
носа на Москвича прегазили 
банкeта и спрели пред двете „тру-
женички”:

– Качвай се, народе, че дълъг 
път ни чака! – се провикнал еди-
ният моторист.

В звеното тачеха двете дружки. 
И двете родили в един месец. Рада 
– момченце, а Димка – момиченце 
и се зарекли, когато децата по-
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раснат, да станат сватове.
Нали знаеш, как е в звеното? 

Песни, смях, закачки и всичко, 
каквото стане в селото тук се знае 
и се обсъжда с подробности още 
същия ден. Затова и двете ходеха 
с мерак на работа на полето… А 
звеното копаеше царевицата през 
пролетта и я береше на есен. 
Пластеше сеното по време на ко-
ситбата, а когато изсъхнеше, го 
правеше на купи. По жетва 
връзваше снопи след жетварките 
и ги трупаше на кръстци. Скубе-
ше лена, когато узрееше. Тогава 
ленът се скубеше с ръце. По-
късно дойдоха машините, които 
заместиха жените.

Радка беше самороден талант – 
математик. Когато накрая на деня 
звеноводът започнеше да мери и 
да пресмята какво е изработило 
звеното, тя заставаше до него и за 
нула време изчисляваше израбо-
теното. Славата ѝ бързо се разне-
се...

Един ден, на заседание на Упра-
вителния съвет на селскостопанс-
ката организация, решили за 
облекчаване и подобряване на 
отчетността да се създаде бройка 
„Отчетник”. Създали я и когато 
стигнали до човека, който да я 
заеме, някой си си спомнил за 
Радка. И решили да ѝ предложат 
да зареже полето и да поеме тази 
отговорна за кооперацията рабо-
та. Първо извикали и разговаряли 
с Янаки, а след това бригадирът се 
качил на двуколката и отишъл да 
вземе Рада от блока. Още на блока, 
пред всички, той ѝ обяснил за 
какво става дума. След двадесет 
минути Рада се изправила пред 
Управителния съвет, изслушала 
спокойно председателя, който я 
запознал с взетото решението, и 
твърдо заявила:

– Без Дима никъде не отивам! 
На мен ми е хубаво и на полето.

В същото време Дима, се 
тръшнала на блока, че като ревна-
ла – какво ще прави без Рада. 
Мислили, мислили в Управи-
телния съвет и накрая решили – 
създават се две отчетнически 
бройки – „Старши отчетник” и 
„Младши отчетник”.

И така Радка и Димка станаха 
отчетнички. Двете приятелки се 
настаниха в канцеларията и ста-
наха чиновнички. Още първата 
седмица си смениха тоалетите. До 
края на втората на вратата на 
стаята им се появи надпис 
„ОТЧЕТНИЦИ”. За няколко месе-
ца не само усвоиха занаята по съ-
биране на информацията и 
подготовката на ежедневните, 
седмичните и месечните отчети, 
но и започна да им остава доста 
свободно време да обсъждат селс-
ките клюки. В един такъв „важен” 
за службата им момент Рада 
предложила:

– Димке, хайде да си направим 
един майтап с нашите момчета.

– Хайде! – без да му мисли мно-
го-много се съгласила Димка.

И се хванали двете да мислят. 
Мислили, мислили и измислили 
да си напишат по едно любовно 
писмо – Рада на Димка и Димка на 
Рада, за да накарат момчетата си 
да ги ревнуват. Трябвало да 
направят така, че момчетата, да 
получат тези писма… Ах, какъв 

смях ще падне, си мислели две-
те… След това седнали и писали с 
преправени почерци, смели се на 
глас и накрая се получило нещо 
такова: „Мило мое ангелче, гълъ-
бице моя, от момента, в който 
бяхме заедно, не ме хваща сън. 
Накъдето и да се обърна все тебе 
виждам, все за теб си мисля.” и 
накрая завършвало с: „Чакам да 
ми дадеш знак, че отново да се 
срещнем на нашето място и да те 
сграбча, да те прекърша като мла-
да фиданка, да те целувам нався-
къде – чак до нишана, дето е на 
онова място… Чакам и треперя.”

Наистина, един ден когато Рада 
била дете на три години и се го-
нила из двора с по-голямото си 
братче Василчо без да иска седна-
ла на огъня, на който баба ѝ Радка 
варяла сапун и който уж бил зага-
сен. Та тогава едно още живо 
въгленче ѝ се залепило на дупето 
и ѝ оставило за цял живот белег, 
голям, колкото две стотинки. За 
този белег знаели само майка ѝ, 
баща ѝ, баба ѝ, и разбира се – Яна-
ки.

Писмото до Дима не било по-
малко „любовно”... Написали ги… 
Сложили ги в пликове… Пуснали 
ги в пощенската кутия, която била 
закачена пред пощата и зачакали.

На другия ден бай Митю – по-
щаджията, тръгнал да разнася 
писмата. Когато стигнал мелница-
та видял, че се приближава Шко-
дата. Махнал с ръка и колата 
спряла до него. Савата си подал 
главата през прозореца и го запи-
тал:

– Какво има, бате Митьо?
- Има писмо за Димка – и му 

подал плика, но се сетил и за дру-
гото – за Радкиното. – Има и за 
Радка Янакиевата… Ще го вземеш 
ли да ѝ го дадеш?

– Разбира се. Точно отивам при 
Янаки – отговорил Савата, взел и 
него, поставил ги двете до себе си 
и потеглил.

Янаки с група кооператори за-
сявали блока до Фара и Савчо ка-
рал още семена за там. Когато 
пристигнал точно зареждали ре-
досеялките. Докато чакали да 
разтоварят камиона, двамата 
приятели повели разговор. По 
едно време Савата се сетил за 
писмото. Взел го и го подал на 
Янаки:

– Имаш писмо.
Той не казал, че то е за Рада. 

Ако беше сторил това, може би 
Янаки нямаше да го отвори. Но 
стореното – сторено. Дяволът бил 
вече дръпнат за опашката и си 
вършел перфектно работата. Яна-
ки взел писмото, отворил го и за-
почнал да чете. Савата видял как 
усмивката от лицето му посте-
пенно изчезва, как посърнало ли-
цето му и станало бяло като на 
мъртвец, а след това – червено ка-
то на сварен рак. Видял как очите 
му се наливат с кръв и се упла-
шил… Хванал го за раменете и го 
раздрусал:

– Какво ти става, човече. Нещо 
лошо ли пише? – запитал той.

Но вместо отговор Янаки изре-
вал:

– Мамка ѝ курва, ще я убия! Ще 
я убия!

Завъртял се като въртоглаво 
шиле, качил се на трактора, после 

скочил от него, седнал на земята, 
хванал си главата и заплакал… Но 
това траяло само минута. След то-
ва се изправил, смачкал писмото, 
пуснал го, стъпил върху него и с 
петата си го натикал в меката, 
подготвена за сеитба добруджанс-
ка почва. Откачил редосеялките, 
скочил в трактора и с мръсна газ 
отпрашил към селото. Всички 
гледали втрещени и никой не мо-
жал да реагира...

Пръв се съвзел Савата. Той 
изровил писмото. Изгладил това, 
което останало от него и прочел 
каквото можело да се прочете. 
Едва тогава се сетил, че има писмо 
и до неговата Дима.

В това време „Сталинеца” с 
пълна скорост и със страшен тря-
сък на веригите, и рев на мотора 
преминал през селото. Спрял се за 
секунди пред „зелените” тараби и 
сгазил красивата ограда. Минал 
през красивия бял лебед и се за-
ковал в средата на цветната гра-
дина.

Огледал се Янаки като обезу-
мял, след това хванал левия лост 
за управление на тежката машина, 
изтеглил го с две ръце към себе си 
с такава ярост, че едва не го 
изкривил и натиснал до последно 
педала за газта. Машината изрева-
ла, сякаш я заболяло от това което 
след секунди щяла да направи и се 
завъртяла на място. След това 
направила още няколко завърта-
ния на различни места, докато от 
„произведението на изкуството”, 
от „гордостта” на Рада не остана-
ло нищо.

Майка му и баща му, които би-
ли в задния двор, дотърчали и ка-
то видели какви ги върши 
техният син само дето не при-
паднали. А Янаки след като 
изтрил от лицето на земята 
„Райската градинка”, „градинката 
на Любовта”, влязъл в къщи, 
отворил гардероба, където били 
дрехите на Радка, награбил ги и 
излязъл навън. И тук се срещнал с 
майка си лице в лице.

– Какво правиш, момчето ми? 
Полудя ли, сине?... Какво ще каже 
Радка?...

Майка му много обичаше снаха 
си, защото Радка много я уважа-
ваше и думата ѝ на две не праве-
ше. Освен това беше красива и 
работна, и се гордееше с нея.

Погледнал Янаки в очите й – 
разплаканите майчини очи и ся-
каш се събудил от тежък сън. Ся-
каш изтрезнял… Пуснал 
дрехите… Прегърнал майчицата 
си и тихо казал:

– Не съм луд, майчице. Убит 
съм… Няма я вече моята Радка, 
твоята Радка, нашата Радка. Тя 
умря… Отиде си. Чуваш ли май-
чице?... Умря…

Виждаш ли, каква стана? Като 
че ли чума удари двете семейства. 
Разделиха се. Цялото село се на-
дигна да ги оправи, да ги събере... 
Викаха ги къде ли не по държавни 
служби, но никой не можа да за-
върже скъсаното въже. Както и да 
го връзваха, който и да се опитва-
ше да го съедини все оставаше 
един голям, грозен възел. Никой 
не можа да закърпи, да сглоби 
ония красиви кристални вази, в 
които винаги имаше толкова мно-
го ухаещи напролет цветя и които 
Радка и Димка така нелепо счупи-
ха.
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даха по пода. Телата им се сля-
ха с памук, кенар и ресни, 
леглото ги прегърна. Видях как 
птиците оживяха, а леглото бе 
гордо да даде живот на лю-
бовта. Сякаш стаята се 
прекрои от вълнение следвай-
ки екстаза на телата. 

Можеше да се измери пулса 
на въздуха и силата на пламъка. 
Заспалите предмети се съ-
буждаха от отегчения ежедне-
вен живот и запленени от 
красотата на думите поскърц-
ваха и потрак-ваха доволно, 
прихванали човешкия млад ри-
тъм. Момичето се засмя искре-
но и попита: „Искаш ли да 
изкачим някоя планина, само 
ти и аз и раниците?” „Ммм, би 
било страхотно, рече момчето, 
двамата накрай света... 
оглеждайки синевата от върхо-
вете. А край нас вековни гори, 
бистри езера, да тичаме с реки-
те и пеем с птиците... и ние 
вървим ли вървим по стръмни 
кози пътеки и викаме от висо-
кото ехо-о-о и ехото лети и се 
разнася зад дърветата, обрамч-
ва ниското и пак се връща. И да 
спрем в малка хижа с огнище и 
гореща супа…” продължи мо-
мичето.

Чу ли, каза гардеробът на 
леглото, гостите както говорят 
и тук започна да ухае на горски 
цветя. Какво ли значи да 
качваш планини, отвеяно и за-
мечтано прошушна леглото, да 
се изгубиш из дирите и да ви-
диш моите птици на живо, как 
летят, а цветята ми как омайно 
ухаят... „Е, аз и с мечка мога да 
се преборя.” рече момчето и се 
изпъчи. Е, аз мечка мога да 
глътна, цялата ще влезе вътре, 
рече пък гардероба на леглото. 
„Аз ще бера жълти и сини 
горски цветя.” вдиша дълбоко 
момичето. И ще ги разстелиш 
по финната ми дантела, до-
мечтаваше леглото. „Ще поплу-
ваме във високото синьо езеро, 
на брега му палатка да опънем. 
И огън да накладем, риба в жар 
да изпечем,…” трептеше моми-
чешкият глас. „Ще слушаме ки-
тарата как се откроява над 
жабешки кряк... не ни трябват 
много пари, за да сме заедно и 
щастливи.”

Гардеробът въздъхна, моите 
стопани говорят все за пари, 
скъпи дрехи слагат в утробата 
ми, пари крият и се карат кой 
колко е похарчил. Живи да не 
ми бъдат пантите бе, хора. Що 
такива скрънзи сте и ламтящи. 
Обсъждат другите, оня бил бе-
ден, щото видиш ли, некадърен 
е, брат й бил глупав, сестра му 
хленчела и заем им поискала, и 
нахалство, представяш ли си, 
партньорът му поискал да да-
рят пари на някаква организа-
ция за деца, болни или гладни, 
преди да разбере още му отка-
зал, как ли пък не, един път ка-

то дадеш и те няма да се спрат 
да искат, възразила стопанката 
на къщата. Аз да не съм родена 
състрадателна да бъда, какво 
кощунство и нахалство. Аз се 
влача от умора и работя без да 
спра като махало на часовник 
съм, отброявам и времето и 
парите, за туй и собствени де-
ца нямам, голяма грижа и 
разход са, нали виждам ко-
лежката, тича през глава от ра-
бота, я някое дете е болно, я на 
родителска среща, бяга в парка 
в промеждутъците, плаща ла-
гери или екскурзии, вечно па-
рите не й достигат, а и как, 
като ги е народила цели чети-
ри олигофренчета. Тъй аргу-
ментирано редеше думите 
стопанката, аз си мислех за 
глупостта човешка. И на мен 
ми писна живота с вас, оли-
гофрени такива, идва ми да си 
сложа край на пантите, мръ-
щеше се гардеробът. Да си са-
мо ти, рече леглото, виж и мен. 
Отегчена съм от намръщени 
физиономии и сутрин, и вечер, 
от блудкави и тъпи въпроси и 
отговори. Бе, хора, така ли ви 
обедня речника, обедняха ви 
отношенията. Как спа, какво 
яде, къде ходи, какво си купи, 
оня какво казал, оная що 
рекла. Не чух ни за култура да 
говорят, ни за дървета и пти-
ци. Говорят си да хабят думите 
напразно, ни загриженост, ни 
емоция, крещи само отегче-
нието със страшна сила. Най-
бедните стопани имаме, 
празни отвсякъде, а си мислят, 
че богатство имат... Ядосвам 
се, виждаш ли, иде ми да си 
пръсна таблата от възмущение.

Леглото се умълча загледано 
в младите гости. Дали ще оста-
нат за дълго? Хубаво ми е с 
тях, топло ми е. Ще има да ни 
разказват, когато се връщат от 
планините. И ще ни обичат, 
додаде заслушан гардеробът. И 
ще ни говорят за любов.

Двойката стана и заоблича-
ха дрехите си сред тишината 
на мебелите. „Довечера да 
идем на въртележката, а, ще 
ядем пуканки и сладолед.” пое 
инициативата момчето. „Ста-
ва, страхотно, след работа ще 
бързам да купя на баба едно 
друго, знаеш, навехна си крака 
горката, наобикалям я, тъй де, 
тя колко ме е гледала милата и 
после идвам на въртележката.” 
каза момичето весело и звучно 
целуна младия мъж. „Обеща-
вам ти никога да не бъда ску-
чен.” закле се момчето. 
„Обещавам ти никога да не бъ-
да скучна.” закле се момичето. 
Целунаха се пак и излязоха 
през вратата. 

Клетвата им отекна в панти, 
винтове, дантели, дърво и 
изящни птици. Усещаше се на-
дежда с вик на промяна.

О, светлина, изтръгна глас 
гардеробът, дано те бъдат но-
вите ни стопани!

4.02.2018 г.
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ГЕРГАНА СЛАВОВА

ПРЕОДОЛЯВАНЕ
НА АКРОФОБИЯТА

... А ръцете ни треперят
и безумни въпроси се давят в очите.
Аз съм на един дъх разстояние 
от ръба, от тебе и от стръмното.
Нещо свирепо е стиснало гърлото ми
и ме души, и ме плаши.
Ако извикам сега, ще те стресна,
а отдолу под нас заплашително зее,
гледа ни озъбена бездна...
И вкопчена в парапета се моля
да имам още капчица воля,
а ти ме следваш с усмивка.
Не те ли е страх от високото?
Трудно се стига до горе
без криле и илюзии.
Икаровците са вече история, 
а Сезифовци има ли?...
Вървим, а ръцете ни треперят,
но не можем, не бива да спрем,
стиснем ли ги в юмруци,
няма да можем да се катерим!

ДА БЪДА

Да бъда моста ми е отредно...
Този, по който се минава,
но и този, който с мъдростта си древна
хората от край време сближава.

Трябва да има такива градежи,
защото прииждат отдавна водите
и в тъмната бездна на мрежите
риби се хващат, сърдят се реките.

Трябва да има два бряга
със свои траектории и копнежи…
И някой да свързва двата им стяга,
да ги възпира пред безбрежие...

Трябва да има и бели лястовици,
но не ги търсете по жицата сива,
Те са като въглен – парят в раната,
но живеят само в душата… Красиво!

ОПИТ ЗА АВТОПОРТРЕТ

Юмрукът ми е колкото монета,
но сърцето ми побира
болката на цялата планета.
Понася свои, чужди клади…
Само от давенето се вади!
Ранено, като горска птица,
в гнездото на душата влиза.
И рови в спомените-сламки,
и все намира живи
за земните си гоблени то рамка.
А те не приличат на картини.
Бушуват в тях въпроси,
изплетени от грижи сини...
Юмрукът ми е колкото монета,
но сърцето ми побира
болката на цялата планета.

ЛОГИЧНОСТ

Всяко начало, някога сложено,
има логично и крайна черта!
Но знае ли се какво е вложено,
между първата точка и вечерта
в която се слага крайният знак?
Ето, това разстояние как го живеем
е важният жизнен признак 
на това дали ще надживеем
своята собствена малка следа!

А, дали не сте чували
и за безкрайността?...

НА ВСИЧКИ… МОМИЧЕТА

Жената на двадесет е момиче
с крехка, ранима душа…
Прилича на напъпило кокиче,
погалено от слънчевата длан през снега.

Жената на тридесет е магична – 
очарова с поглед, изгаря, тя е жар…
Прилича на всемогъща жрица,
призоваваща на свят олтар.

Жената на четиридесет е силна,
събрала дъхавия цвят
на пролет, лято и малина,
тя няма да те пусне просто да отминеш.

Жената на петдесет е мъдра.
Тя е и майка скъпа, и дъщеря…
В пулса си е вързала успеха,
кара те да я уважаваш най-много в света.

Жената на шестдесет е белоцветна вишна
със сребро в косите, топлина в очите.
Възпитаният мъж пред нея коленичи
и знае, че заради нея е научен да обича.

Жената над седемдесет е светица,
на нея можеш всичко да простиш.
Отдавна не се прави на мъченица,
а в длани подарява ни света...
Чрез бъдещето наше и на нашите деца.

СТЪПКИ В ПЯСЪКА

... А отлитат като птици прелетни
децата ни, далеч, далеч от тука.
Забравили за историята ни столетна,
избрали път към своята сполука.

А корените се гънат и стенат,
ранени от пресечените пътища.
Остава само споменът заченат
да грее над изоставените жилища.

И тъмнеят в притихналата вечер
прозорците – ранени птици,
а кварталът е като диспечер – 
и светят сълзи в хиляди зеници.

Отвя децата ни вятърът в чужбина!
В стремеж да търсят пътя си обречени 
навярно са добре... Не са двама, трима,
но защо остават думи неизречени...

И присядат тежко, оловно думите,
че задавени в своята мъка сива,
стъпваме в стъпките им изгубени 
и се молим за тях, и съдба щастлива.

 

БАЩИНО ПИСМО
ДО МЕН И БРАТ МИ

Когато злото зад триста катинара е излязло
и в ъгъла жестоко ви притиска,
не забравяйте, че единствено в душата си
бяло пламъче, живот достоен иска!
И не забравяйте, че моите стремежи
за вас оставих незавършени,
за да можете да устоите на метежите
и да не криете ръцете си прекършени.
И не забравяйте и двамата – 
сърцето спира, но не спира обичта ми!
Тръгнали по пътя ще намерите истината,
с която да превържете кървящите си рани...
Децата ви след вас ще търсят следа от мен,

оставете им навреме на знанието мъдро ключа,
който с обич бащинска ви дадох в ранен ден.
За да знаят, че с вяра, с учене, с усърдие ще се сполучи…
И могат да отключат тайната на светлия си ген!

МОЯТ ОТГОВОР

Татко, този път не успях!...
Седем, осем пъти спирах
сърцетрусния влак да отнесе
на друго място душата ти…
Нека бъде по-светло и синьо,
там горе, в простора небето ти!
А зората отсреща с твоя поглед
днес ме посреща 
и в изгрева – със секунди изпреварил,
откривам вълшебството
на усмивката ти по детски светла.
Аз знам, че отгоре ни виждаш,
че още се грижиш за мама…
И, че сърцето ти от обич преляло
ще те боли и сред звездите,
защото няма, няма начало,
няма край – БЕЗКРАЙНОСТ Е КОДА.
И в небето, в петолинието на всемира
ДУШАТА ТИ БЯЛА ЩЕ ДИША…
… Затова татко ти пиша,
защото зная, че ме чуваш и виждаш…
И искам да ти обещая, че докато дишам,
твоите завети са с обич безкрайна приети.

 
АВТОПОРТРЕТ

В картините ми можеш да откриеш
вълшебство звездно, скрито в слънчев знак.
Покълнал огън от зюмбюл на листа
и тайнственост – Пегас и лунен прах.

Това, което не написах – нарисувах, 
което не успях – изсвирих с глас.
че океана на живота в мен не плува – 
на тясно… Бушува във всички нас. 

От картините ми пролет грее,
слънчогледи палят светлина.
Макове на хоризонта все се смеят
като големи космически петна.

Морето в мислите бушува,
синее с хиляди нюанси на кръвта
и едно момиче нежно пак танцува
сред акордите на космическа тишина.

ВЪПРОСИ

В окото златно на деня
луната ярка се оглежда.
Лъчи последни лъчи – светлина
над земята днес се прецеждат.

Пулсират, шепнат морските вълни
Танцуват цветове красиви.
Светът не спи, не спи, не спи...
Влюбени коне развяват ярки гриви.

В нозете ми шумят, шумят вълните
и хиляди въпроси търсят отговор един – 
Защо светът ни все така дели се
на лош и на добър, червен и син?

Не е ли една Земята ни само?
Не е ли един и Божия син?
Не е ли небето за всички голямо?
Не чезнат ли дните ни като дим?

Не е ли животът ни достатъчно кратък – 
за да искаме да постигнем  всичко
и да осъзнаем накрая, чак оттатък,
че ни трябва само щастието на птичка.

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ
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Къщата-опера бе сгушена 
под снега, продължаващ да вали 
силно над Алтайската планина.

Флора седеше на първия ред 
в Царската опера, когато черве-
ната плюшена завеса се отвори. 
Нежен сняг се сипеше пред очи-
те на момичето, а музиката 
ускоряваше пулса на малката 
чаровница. Сърцето ѝ подскача-
ше, дъхът – на пресекулки, а 
очите ѝ –  тъмносиви въглени, 
топяха снежинките на сцената.

Феерична балерина затанцу-
ва пред огромна елха и шейна, 
водена от малко по-
ни. Балерината пре-
гърна любимата си 
кукла подарена ѝ за 
Коледа, настани се 
до елхата и заспа. Та-
ка започна приказка-
та за 
Лешникотрошачка-
та, това бе съня на 
малката балерина.

Флора следеше 
танца на царството на мишките, 
на куклите, а музиката сменяше 
усмивката на лицето ѝ ту с тъга, 
ту с радост, докато червената за-
веса отново се появи. Тя се 
сепна от бурните аплодисменти 
и радостните изблици на публи-
ката. 

После грабна кожухчето си и 
се запъти към дома. Газеше в 
дълбокия сняг, в планините на 
Алтай, а в ушите ѝ звучеше му-
зиката на любимия балет.

Мина седмица от вълнение-
то ѝ в операта, сърцето ѝ все 
още туптеше припряно, а 
нежното ѝ гласче тананикаше 
мелодията на танца на куклите.

Така Флора веднъж стигна 
до къщата на приятелите си. 
Почука силно на вратата с 
премръзнала ръчичка, спобеле-
ли от снега мигли, когато сла-
бичката Розмари ѝ отвори 
зарадвана:

-Влизай, влизай да се 
стоплиш.

Чуваше се пращенето на 
дръвцата в камината и чайни-
кът засвири.

-А, ето и чаят е вече готов, 
алтайски чай… И ще ти дам от 
сладкия мед на баба.

Детето пи от чая и запри-
казва бързо и развълнувано за 
красивия балет, за Лешникотро-
шачката. Розмари я гледаше, 
следеше внимателно разказа ѝ и 
дори започна да се върти в кръг, 
повдигната на палци. Точно то-
гава в стаята се втурна като 
мълния палавият Филип. 
Момчето погледна сестра си, 
хвана я за раменете и я завъртя. 
Стана шумно, а Розмари е 
обърка в движенията си и седна 
на земята. Флора се заливаше от 
смях, загледана в мургавото ли-
чице на приятелката си, на кое-
то пламъкът от камината 
придаваше топлота и свежест.

-Момичета, вчера открих на-
вътре в планината странна къ-
ща. Елате да я разгледаме – 

подкани ги Филип.
-Каква къща? Кажи, де? – 

стана веднага Розмари и 
застана пред братчето си.

-Да не би да говориш за 
дървената планинска къщичка с 
накацалите по нея фенери, край 
която обикалят животни – оба-
ди се Флора.

-Чакайте, не ме разпитвайте, 
по-добре да отидем и да видите 
сами. Вземете си раничките с 
термос с чай, кибрит, кифлички 
с мармалад, малките про-
жекторчета…

***
Хванати за ръка 

Флора и Розмари га-
зеха в снега и 
следваха водача, ко-
гато пред тях се 
откриха водопади. 
Водопадите се 
спускаха по склона 
на планина от 
ледници, които ви-
сяха на върха на 

планинския хребет.
Беше студено, но децата гле-

даха изтичащата вода, отпиваха 
топъл чай, а гласовете им се но-
сеха като ехо.

-Филип, как се нарича това 
място?  Прилича на водна 
пързалка… С каква сила водата 
се стича надолу?...

„Вълшебните снежни скло-
нове на Алтай” – радостно отбе-
ляза Филип.

Розмари хвана приятелката 
си за ръка:

-Да вървим, ще измръзнем, 
трябва да се движим.

Филип разчистваше пътя, за-
почна да се задъхва и лицето му 
гореше, потънало в руменина. 
Стъклено-зелените му очи све-
теха като кристалчета. Така 
стигнаха до една гора от брезо-
ви дръвчета и сибирски кедрови 
борчета.

-Изгубихме се – каза Филип 
разтревожен.

Розмари и Флора се огледаха, 
но гората беше безкрайна, а 
дръвчетата все повече и повече 
се сгъстяваха. Сълзи потекоха 
по измръзналото личице на 
Розмари, но Флора бързо се 
ориентира:

-Да запалим огън, да се 
стоплим и да хапнем.

На едно място изровиха под 
снега съчки, запалиха огън и за-
почнаха да пият чай и да по-
хапват от вкусните кифлички. В 
далечината се чу плач на жи-
вотно. Децата се изплашиха, 
приближиха се близо едно до 
друго около огъня. Между 
кедровите борчета един след 
друг се появиха марали – гра-
циозни, алтайски елени. Добли-
жиха огъня усещайки топлината 
му. Малките приятелчета ги гле-
даха уплашени, но маралите бя-
ха кротки. Започна отново да 
вали сняг и огънят угасна. Ма-
ралите заобиколиха децата и 
взеха да стесняват кръга, докато 
напълно ги притиснаха едно 

към друго.
-Те ни пазят, топлят ни… 

Колко са мъдри – досети се 
Флора – Козината им е мека и 
топла.

-Да, да, Марал е етичният 
образ на красотата в персийска-
та митология – се чу тънкото 
гласче на Розмари.

-Мъдри и красиви – каза ве-
че успокоен Филип, гледайки 
към небето.

Златни соколи кръжаха горе 
в небето, соколите на Алтай.

-Това са властелините на не-
бето тук със своята сила, ско-
ростта и елегантността на 
полета си… – кънтеше в 
хрупкавия въздух тънкият глас 
на Розмари, сочеща соколите. 

Една от птиците се снижи и 
започна да обикаля около трите 
приятелчета. Децата гледаха с 
недоумение, особено когато со-
колът приближи Филип, носей-
ки в големия си розов клюн 
навита на фуния хартия. Отна-
чало Филип наблюдаваше безу-
частно странното движение на 
сокола, летящ край него него.

-Филип – досети се Флора – 
вземи тази фунийка от клюна 
му, това е може би писмо за теб.

Филип се протегна и когато 
Соколът се доближи съвсем, 
дръпна хартиената фунийка, 
отвори я и зачете:

-Приятели, следвайте Соко-
ла, той ще ви доведе до моята 
къщичка.

Маралите полека лека за-
почнаха да се отдалечават.

***
Соколът летеше ту високо, 

ту ниско, обръщаше се като че 
ли изчакваше малката детска 
група. Децата гледаха нагоре и 
следваха своя въздушен водач. 
Изведнъж пред тях изникна 
огромно кълбо – сферична къ-
ща цялата от дърво и бляскав 
метал в ръждиво злато, на места 
покрита със сняг.

-Ето, това е къщата, за която 
ви разказвах –се носеше гласа 
на Филип в хрупкавия въздух.

Тримата приятели се прибли-
жиха до кълбото-къща и заудря-
ха по прозорчето, което беше 
във формата на люк на кораб. 
Внезапно Соколът се приближи 
и също почука с клюна си.

Чу се странен звук. Част от 
„обвивката” на къщата във 
форма на полукръг широк около 
метър започна да се издига 
отдолу нагоре – като че ли ня-
кой белеше кората на портокал. 
Това беше вратата на сферата-
дом на някого, която се надига-
ше бавно във формата на резен.

Трите чифта очи се вторачи-
ха изплашени, когато пред тях 
се показа стройната фигура на 
мъж с очила, а в краката му 
гордо изправен стоеше снежен 
рис. Филип се обърна към мо-

мичетата.
-Да се махаме, вижте то-

зи рис, очите му са жадни за 
плячка – хлъцна Филип.

-Не се плашете деца, 
стигнахте до тук, моят 
Алтийски Сокол ви намери и ви 
доведе при мен. А това е 
наистина Алтийски рис, но той 
е опитомен и е мой верен другар 
и помощник.

Хванати за ръце, трите прия-
телчета приближиха стопанина 
на странната къща. Очите на 
Филип срещнаха погледа на 
красивия рис. Розмари протегна 
ръка и я прокара през бежово-
бялата златиста козина на жи-
вотното и то щастливо завъртя 
късата си опашка.

-Алтай се казва моят прия-
тел… – рече стопанинът – Елате 
деца да се стоплите и да разгле-
дате моето кръгло царство. – 
усмихна се после стройният 
мъж.

Флора  и Розмари свалиха 
палтенцата, шапките и ръкави-
ците си, а Филип гледаше 
предпазливо. Погледът му ша-
реше и запаметяваше всичко 
видяно.

Приближиха маса, на която 
имаше кана с топло мляко, ба-
нички, конфитюр и сок от 
портокали. Малките гладници 
насядаха на меки и удобни 
столчета и протегнаха ръце при 
поканата:

-Хапвайте, стоплете се и 
после ще ми разкажете за себе 
си.

-Децата ядяха сладко, отпи-
ваха от топлия чай от малини и 
боровинки, бъбреха, а стопани-
нът ги наблюдаваше и когато чу 
за Лешникотрошачката ги 
подкани:

-Елате с мен, деца – и им по-
каза стълбата към втория етаж.

Изкачиха се по дървената 
стълба. Стопанинът ги настани 
в малки въртящи се столчета 
пред вдлъбнат голям, голям 
екран. После им подаде по чифт 
очила с огромни рамки.

-Сега ще ви пусна зимна 
приказка. Не сваляйте очилата, 
защото магията ще се развали.

Децата наместваха очилата 
върху малките си носленца, ко-
гато изведнъж се появи Алтай и 
приклекна до Розмари. Момиче-
то почувства меката му козина 
до крачетата си и помоли:

-Може ли да дадете чифт 
очила и на Алтай?

-Колко остроумно, да, да, ето 
и очила за Алтай – зарадва се 
стопанинът и внимателно ги 
закрепи върху муцуната на до-
машния си любимец.

Алтай повдигна голямата си 
мека лапа, огледа децата и се 
кротна, приклекна и зачака.

Нежна музика се разнесе в 
кръглата стая.

-Та това е Чайковски, 
Лешникотрошачката – про-
шепна Флора.

На екрана се появи балерина, 

държаща в ръцете си кукла, зао-
биколена от много други кукли. 
Чуха се тимпаните, последвани 
от флейта, английски рог и ци-
гулка. Куклите се оживиха и за-
почнаха да танцуват.

Малките зрители протягаха 
ръце и се докосваха до куклите, 
а Алтай се въртеше и скимтеше, 
като че ли ще запее.

Флора се опитваше да лови 
снежинките. Розмари гледаше 
Принца и следваше движенията 
му, а Филип подскачаше около 
елхата под музиката на валса на 
снежинките.

Завесата се спусна и 
последните звуци на арфа бавно 
затихнаха.

Децата седяха като вцепене-
ни, протегнаха ръце, за да до-
коснат плюшената завеса. 
Свалиха очилата…

-Кажете, кажете ни, как е 
възможно, ние бяхме в при-
казката? – разпалено размахва-
ше ръце Флора към стопанина 
на къщата- кълбо.

Деца, такава е магията на 
очилата, с които гледахте и спе-
циалната прожекция на моето 
кино – радостен за преживява-
нето им отвърна домакинът. – А 
сега е време да тръгнете 
обратно, но този път ще ви дам 
шейната си и ще я тегли Алтай, 
а над него ще лети моя приятел 
– Златният сокол, за да не се 
изгубите.

Шейната се плъзна по снега, 
когато малкият Филип измъкна 
от джоба си вълшебните очила.

-Какво си направил, ти си 
отмъкнал очилата… Не може 
така… – силно викна сестричка-
та му.

-Исках още веднъж да погле-
дам през тях и да вляза в при-
казката през завесата под снега 
– хленчеше Филип.

Стигнаха дома на Розмари и 
Филип, и тримата скочиха от 
шейната, потупаха Алтай и 
Розмари грабна очилата от ръ-
цете на брат си, сложи ги на му-
цуната на Алтай. Той вдигна 
пухкавата си лапа, излая веднъж 
и побягна обратно с празната 
шейна. Златният сокол се за-
въртя още два пъти, изписка и 
се отдалечи.

Бабата на Филип и на Розма-
ри в този момент отвори врата-
та и ги прикани разтревожена:

-Къде бяхте досега в този 
студ и в този сняг? И ти Флора с 
тях, твоите родители ще те ча-
кат, ще се тревожат. Хайде вли-
зайте всички, елате първо да се 
стоплите, да хапнете и да ми 
разкажете къде сте скитали?

Розмари изтича до стаята си 
и се върна с малка тетрадка, в 
която написа: „Завесата” – 
зимна приказка.

Всички се надвесиха над 
тетрадката и започнаха да 
разказват, а Розмари пишеше... 
Бабата се унесе в дълга и дълбо-
ка дрямка и засънува тяхната 
приказка – „Завесата”.

В СВЕТА НА ПРИКАЗКИТЕ

ТИТИ ШАХИНЯН (ТАКУХИ МИНАСЯН)

ЗАВЕСАТА
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ЛИЛИЯ МАРИНОВА

УСЕЩАНЕ ЗА ЛЮБОВТА

Да те срещна случайно поиска съдбата,
сля сърцата ни чисти и туптят те в едно:
само с поглед днес ми подкосяваш краката,
а в сърцето ми сякаш все дълбае длето…

Колко пъти ми казваш, че искаш да бъдеш
ореола среднощен, спрял се е в мойта коса,
да почувстваш дъха ми, тъмнина да пъдиш,
и с надежда за двама да откриеш мечта.

А сърцето в сърце да пулсира пак с тръпка
е вълшебството, знака за духовния връх…
И в мига светъл, сякаш че ток ме разтърсва
и във вените бързо движи моята кръв.

Любовта все е жива… И вечно прощава…
И нетленна, и силна е в нас – до старостта…
А целувките ни и ледниците стопяват,
и ни свързват двамата цял живот с обичта.

НАЙ-СВЕТЛИЯТ СЕЗОН

Пролетта днес пристигна с воал.
Толкова нежна, красива.
Цъфнаха нарциси, крема бял
в моята светла градина.

И отново вишната ни искри…
Мирис на рози се носи…
Слънцето радостно пръска лъчи,
ручеят тихо клокочи…

В миг се роди самият живот – 
литнаха птици в простора.
Бялата пролет – свята любов
е живата ми опора…

Фея е тя – твори чудеса,
всички така подмладява.
Чувствам се лека – сякаш летя,
а топлината й сгрява.

Слънце грее и в мойта душа…
Радост и щастие бликна.
Бързо сърцето заби сега – 
в пролет прекрасна и дивна.

В МАГАЗИНА

В магазина пред мен пазаруваше сам
в инвалидна количка младеж бледен.
Без крака беше той – купи си хляб и салам:
миловиден младеж, толкова земен…

От жената едва той пакета пое
и придвижи напред колелата…
И спокойно рестото си лев по лев взе,
а портфейла сложи бавно в торбата.

Зад гърба му с болка чух: „Горкото момче,
как живее се днес с никакъв доход?...
Инвалидните пенсии стигат за ток –
да режат от тях намират все повод…”

Просълзена, безмълвно излязох навън…
Изпитах болка, човешката мъка…
В този тих миг отекна камбанният звън:
глътка въздух поех – за да въздъхна.

РЕВНОСТ

Буреносният вятър в сърцето
тъй внезапно – в миг тих се изви.
И посърна, свъси вежди небето – 
ревността съвсем го помрачи.

Кули пясъчни рухват в душата,
но всевластващ е пак Купидон,
ревността с любовта – вечно слята
е все с нея в един небосклон.

И отвява пак вятър мечтите,
но оставя надежда една:
тя е жива и сгрява с лъчите,
и така разтопява леда…

И след бурята грейва пак слънце…
Разцъфтяват красиви цветя…
Имаш вяра ти, колкото зрънце,
занапред да летиш с любовта.

МОЛИТВА

Аз познавам женицата в храма
с изтерзана от мъка душа:
коленичи и днес пред олтара
да измие със сълзи греха.

Тя молитва отправи към бога
в божия храм под купола, тук:
за сина болен майка се моли – 
пред всевишния страда аз чух…

Пред очите й гасне момчето
и отчаяно кърши ръце…
И лек няма за чедото клето – 
само болката, свита яде…

Отмаляла, не чувства умора,
не подвива крак в тъмната нощ…
Обладана от сила орлова
смело рее се с вятъра лош.

И я виждам аз често все в храма
как молитва отправя към бог…
… С тиха, ангелска песен изляна 
пред самия божествен чертог.

СРЕЩА

                  На майка ми

Сънувах, че сме с теб в прегръдка
в нощта и в прекрасния сън – 
и майчината ти милувка
усещах, чувах нежен звън.

Отпуснах на твоето рамо,
аз любвеобилно глава.
И казах ти: „Миличка, мамо” – 
за мене мечтани слова…

Събудих се… и си припомних
как дойде смъртта и те взе:
тя с тебе се вдигна нагоре,
отне те от мойте ръце.

А мъничка бях аз тогава – 
показвах ти пръстчета три…
… Сълза на върха на клепача,
с дланта си и с болка изтрих.

Протегнах ръка в тъмнината,
да светна в домашния кът,
да блесне пред мен на стената,
портрета ти толкова скъп.

Била си ти много красива…
… И татко ми казва така…
Жена, тъй прекрасна и мила – 
за него светица била…

„Душата й – нежна коприна…”
пак казва ми татко с печал…
За него си свята, любима –
поплаква си винаги с жал.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Бог роди се в пещерата – 
вън в кошарата, в нощта…
Не в разкош или в палати –
мъдрост е в тайнствеността.

… Влизат бедни и богати
в храма Божи, осветен:
коленичили са плахи
пред олтара в ден свещен.

Разноликите бездомни
бродят боси в тиха нощ – 
като облаците волни,
брулени от вятър лош…

Свята нощ е… Бъдни вечер…
Нека бъдем по-добри.
Обичта раздай, човече,
радост щедра – подари…

Дай от свойта вяра зрънце
на бедняка – ням и клет:
да запей в душата слънце
и да сгрей сърцето – в лед.

БЛЯН (по Джани Родари
„Магазин за надежда”)

Ако имах богатство
бих направила аз
ресторант най-омайващ –
скъпоценен елмаз.

Ресторантът бленуван
ще привлича деца.
Той до днес е нечуван –
с куп духовна храна.

Всяка порция с вяра
е духовната шир…
И вълшебството – с жара
на мечтите е пир…

Аз надежда за трима –
не в сервиз позлатен
давам: всеки да взема,
да е в миг вдъхновен.

На поднос ще сервирам
най-напред любовта – 
аз така го разбирам:
жив живот с обичта…

Ще раздавам охотно
всичко там без пари…
За да може страхотно
щастието да разцъфти. 

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, НИЯ

Ния днес ни покани –
ден празнува рожден
в ресторанта с фонтани
и с басейн осветен…

Всички скочихме в него –
в бански, с шапки и с плам,
и заплувахме смело
към шезлонга избран…

И донесоха торта
с девет свещи, със звън…
От водата – в комфорта
ресторантски сме вън…

Радостни сме, щастливи,
в чест на Ния – заря.
И гласчета звънливи
честитят й деня.

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ
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КОСТАДИН КОРУЧЕВ

ТЪГАТА НА МОРЯКА

Когато бризът с ромон тих припява
и скърцат закъснелите весла
очакване вечерно в мен навява
тъга за бързи корабни витла...

Любов, която в гларуси остана
и блян по синия простор пред мен,
дарил ми пелени от морска пяна – 
морето да обичам нощ и ден...

Люля ме в люлката си смел, прибоят – 
моряк да ме направи обеща,
показа ми стихиите и зноя,
вълните майка са ми и баща...

Брегът – скали или подгизнал пясък,
минаващите кораби следи.
Огласян от съдбовен птичи крясък
тъгата в морския живот реди.

РИБАРСКИ ПЕЙЗАЖ

Една жена, с красиво, младо тяло    
се движеше по дървения кей.
И вдигаше ръце красиво, нямо...
И на луната казваше: „Здравей!”.

Бараката – рибарски кът – светлее.
Край лодките и кучето снове…
Рибарска песен дрезгава се лее – 
мъжете са на чашка или две.

Морето идва с романтична песен,
край лодките приспивен бриз шепти:
пейзажът нощен, тих и в лунна есен
и само блузка – женската – трепти.

Вълните, лодки, аз, рибари, хора
след риболова, стоплени седим…
Жена луната гледа за отмора – 
въздиша тя за някой свой любим. 

Дъха на прясна риба ме омая,
рибарските неволи са безброй…
Но там, в морето, на рибаря рая – 
на риболова господар е той.

Встрани вървя от лодките, от кея –
не съм рибар и риба не ловя, 
но слушам песните, поглеждам нея…
Романтика с душа да доловя.

ИМА   ИЗГРЕВИ 
И  ЗАЛЕЗИ  ЗА  ВСЕКИ

Детелините в зелените пътеки
кичат глобуса ни, земния пейзаж.
Има изгреви и залези за всеки.
Има погледи – копнежи и…  мираж.

Непрестанно се променят времената – 
с устрема на раздвоения ни свят.
Колко мъдра и щастлива е Земята,
колко пълна е с мечти, любов и цвят…

НЕ ИДВАТ ВНУЦИТЕ НА СЕЛО 

Внука с лък да стреля ще науча
или вън да си играе на чилик.
Сам поливам в жегата с маркуча – 
малкия, не ще го вземат и войник. 

Тъй стоят и с внучката нещата.
Имало на село кърлежи и дим.

Ходят си по плочките децата – 
ние с бабата ги чакаме, мълчим …

Вижда се на село свободата – 
чужд за селянина стана май, градът.
Никой там не става от креслата,
а селата намаляват, тихо мрат!

Внуците не идват днес на село.
Имат си в чужбина път, избран с късмет.
И ще тръгнат те по него… И умело
бягат младите на вънка – на гурбет!

ГОЛЯМАТА ЛЮБОВ                                         

Голямата любов е дар от Бога.
Събира двете влюбени души.
Да дам определение не мога,           
но... зная, много лесно се руши...

Голямата любов е като слънце
и прави светло всичко на света.
Изгаря силно и човек, и зрънце,
блести до смърт с очите на страстта.

Голямата любов е като изгрев,
пленяващ всеки – с безпогрешен взор.
Но... хубав е на вид и скока тигров...
За жертвата е извисяване – без спор. 
                 
Голямата любов е като извор – 
блести с природно чистата вода.
Но... неочаквано, а и без избор 
изчезва в неизвестност за беда...  

Голямата любов е силна болка –
измъчваща с коварство, в нас кърви.
С жена мулатка, бяла и креолка,
по пътища негладки тя върви...

Голямата любов – непобедима...
за някой мъка е, за друг балсам.
Като сърничка малка е ранима –
изгубиш ли я, си оставаш сам.

Голямата любов – човешко чудо 
все ражда мъка, радост, благослов…
Сърцето ми се разиграва лудо – 
за нея, ден и нощ е то на лов.    

   

В РОДОПИТЕ                                      

Пристигам често и в Пампорово, и в Рожен,
и жадно гледам от Орфееви скали...
Но полетът на мислите така е сложен – 
потокът разногласен, както шумоли... 

Тук многострунна арфа са скалите
с акорди звънки и с планински гласове.
Напълват езерата с красота очите,
мигът незабравим го носиш с часове...

Поляни китни и борики… С дивна песен
кервани спирали са тук, безброй стада…
И ненаситен трепет, момин свян, унесен,
се радвал на любов – на лято и в студа…

Измъчена, Родопа с векове мълчала,
но пазила историята си за нас...
Легендата в старинни песни е живяла
с родопската си мъка и с Орфеев глас. 

СВЕТЛИНАТА

И мъртъв е животът ни без светлина.
И тя не може без земя и хора…
Огрява смело всичко – космос и земя.        

От слънцето приижда без умора.

В душите ни – любов, добро и светлина
летят ефирно, с пътища незнайни.
И всичко иска само малко топлина…
Душите стигат до космични тайни.

За любовта, щом има дневна светлина – 
животът хубав е и безпроблемен…
И всеки лъч дарява синева
на чувствата… За полет неизменен.

МОЖЕ БИ МЕ Е 
ЗАБРАВИЛА ГОРАТА

Край морето – без зелената дъбрава
страдам, жаден за родопски ранини.
Колко е жестока думата забрава,
колко ли тъга ще има в мойте дни?...

Може би ще е забравила гората
колко пъти ми е спирала дъха!...
Как ме е люляла тя самата
в клоните с родопска песен от върха.

Няма да се върне детството в букака
с песента, която от дъба ечи…
Само спомен за приятели в лещака
тъжно ще намокря моите очи.

ЛИСТОПАД

Загледан съм в гората – в листопада: 
последен танц на падащи листа …
… Природата подсказва, че отпада 
картината с тъй много красота…

Горите – тихи, някак са се свили – 
жълтеят с чезнеща зеленина.
Оголва студ дървесните вършини.
Ще дойде зимната студенина.

Така и в любовта неща отлитат – 
любовни спомени мрат, ласки, чар. 
Съдбите в миг любовен се оплитат
и получава всеки хубав дар.

Листата падат, чуден е килима
позаскрежен от зимната зора.
Прегръща бялата царица зимна 
оголените клони и кора …

17.12.2017 г.
с. Константиново 

ВЪЛНИ

Летят напред, към залеза се гонят
и стигат чакащия вечен бряг.
Безбройни капки – в хаос див се ронят
по пътя син в безреден, къдрав бяг.

Кресливи чайки, скоро долетели,
на прилив и на отлив са дъха,                 
от пръските солени, сила взели,
танцуват по вълните – на върха.

Брегът ги спира – с шум, с притихващ плясък   
и с пяна в пътя земен, посребрен,
с пенливи ленти от подгизнал пясък – 
изкъпан, с блясък в залеза червен...

Но залеза вълните тук не виждат –     
целуват само пясъка с уста.
В безбройни набези с нощта прииждат: 
притихва все морето пред брега.                     

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ
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БРЕГЪТ

Море, спасителният бряг
е пристан твой и ти го имаш,
и милваш го все с поглед благ,
а в ярост тук покой намираш.

А моят бряг, къде е той?...
Море, да беше до колене,
не би ме плашило в студ, в зной,
че е брегът далеч от мене

че той останал е назад,
а ти ме мамиш синеоко
и аз вървя. Нима към ад?
Навлизам все по-надълбоко.

И по-дълбоко ме боли,
прозряла в истините земни.
В душата ми кървят стрели
от проиграни дни на дребно.

Море, аз търся своя бряг,
аз търся пристан за душата.
Мъгла се спуска. Пада мрак
и ме повлича глъбината.

В СЪЗВУЧИЕ С НЕБЕТО

Море, изменчиво, потайно,
какво ли ти не си било –
ту светло, нежно и омайно,
ту цяло кипнало от зло.

И щом небето потъмнее,
и чайки с крясък закръжат,
и хоризонта залюлееш,
тресе се синята ти плът.

Но щом небето се избистри
и те целуне то с лъчи,
ти ставаш ведро и лъчисто,
и тиха музика звучи.

Море, в съзвучие с небето
изменяш цвят, изменяш нрав.
Така и аз – сияй лицето,
щом пътят ми е чист и прав.

РЕКАТА НА ЖИВОТА

Тече реката на живота – 
забързана, игрива, жива,
а всъщност стига до Голгота,
че тя към своя край отива.

Какво я мами непрестанно?
Обратно няма да се връща.
Целуне ли я слънце ранно,
с усмивка ведра му отвръща.

Но щом над нея буря бясна
крилата черни разлюлее,
тя става хищна и опасна –
скимти от болка и не пее.

Тече реката на живота.
Усещам, нещо си отива.
Заглъхва тъжно всяка нота,
ала мечтата в мен е жива.

Пристъпвам с поглед тих, унесен.
До вчера беше щедро лято.
Сега пред мен припламва есен,
вървя по шума като злато.

И все така тече реката.
От мене нещо си отива.
Но нося тръпката позната,
все жадна за любов – и жива.

А ПРОЛЕТТА
КЪДЕ ОСТАНА              

Небето пак се разлюти,
вали

и цялата съм мокра.
Къде ли ще се приюти
душата ми така самотна?

Зъл вятър в клоните бучи,
земята

с листи е застлана.
Здрач падна в моите очи.
А пролетта къде остана?

Къде е оня светъл ден?
Животът ми,

забързан ручей
под бели преспи укротен,
не пее в мен с гласа си звучен.

Вали. Затрупва моя свят…
И лепне мократа ми рокля…
Ще легне в пролетния цвят
душата ми

така самотна.

ТИШИНА

Далече съм от онзи свят – 
на злоба и борби безкрайни,
от оня многолюден град
на сделки и игри потайни.

На бор дъхти и на смола.
Лети духът ми към безбрежност.
Простор с невидими крила
ме гали и прегръща нежно.

Каква разкошна тишина!
Потъвам в нея и немея…
Небето пръска синина
и сякаш аз самата грея.

ДЪЖД                                

Очакван и желан от всеки
о, светъл, чудотворен дъжд!
Измий площади и пътеки
градът да грейне изведнъж.

Не спирай! Шибай ти с камшици
измислици на този свят,
че утре да запеят птици – 
земята да потъне в цвят.

Измий сърцето ми, душата
и мисли мрачни заличи…
… След всеки дъжд, облял земята,
вълшебна музика звучи.

СВЕТЪТ В РОЗОВО

Градината ни е с бадеми
и в розово е разцъфтяла.
Отърсвам се от рой проблеми –
за розово съм зажадняла.

Докосвам цветовете с длани,
пониква розовото в мене.
Край мен цветенца разпилени
пламтят сред розово горене.

И пламъкът се отразява
над облаците от небето.
И небосводът розов става – 
прониква розово в сърцето.

Дори и роклята ми бяла
променя се и розовее…
Светът ми в розово видяла,
душата просветлена пее.

ВЪРБОВАТА
КЛОНКА                

Опашка дълга днес се Вие
за клонче
осветено в храма,
навярно тайнство чудно крие
за обич
чиста и голяма.

Върбова клонка осветена
във вазата ми зеленее,
да стана друга – 
променена,
по пътя радост да ме грее.

Върбова клонка да ми вдъхне
от чудотворната си сила,
надежда
в мене да разцъфне
и вярата
да ме окриля.

ЖИВИ
ТРЕПЕТИ

Пак август е. Безмълвната луна
изплува зад заспалите дървета
и хвърля млечнобяла светлина
като старинна,
сребърна монета.

И в тая тиха, нощна белота
на дворчето ни
с праскови и сливи
стоя сама, стаила радостта,
че в мен са още
трепетите живи.

ЕСЕН

Проблясва злато.
Жълтата трева
е крехка, крехка и благоуханна.
Дъхтят от багри моите слова –
природата е в есенна премяна.

Последни дни
на слънце, топлина,
последни дни
на слънчева милувка,
че идва ден и паднала слана
ще ги дари с предсмъртната целувка.

Из новата книга на ПЕНКА ВЛАДИМИРОВА „ОБИЧАМ ДА ОБИЧАМ” 

Така и в мен бушува есента
и вятърът на идващата зима
ще заглуши
в сърцето песента,
че като цвят и аз съм уязвима.

ХРИЗАНТЕМИ

В градината
през есенните дни,
мъглата щом в следобедите пада
и лятото към залеза клони,
цъфтите вие,
носите наслада.

Омайват ме стеблата –
като свещ
са избуяли клончета зелени,
а цветовете –
топки синкав скреж
са в есенно мълчание вглъбени.

О, хризантеми,
пълни с тишина!
Пред вас стоя
изтръпнала и жива –
от всеки цвят изтича светлина,
преливаща се, ярка и игрива.

Тъга и радост
носите ми вие
и размисъл, която отрезвява.
Велика тайна хубостта ви крие – 
душата ми
чрез вас се извисява.

СНЕЖНО 
ТЪРЖЕСТВО                                  

Разлива се сребриста тишина
над клоните искрящи, заскрежени…
Лъчи припламват – ярка светлина
и борчетата днес не са зелени.

Пътеките ги няма. Тънат в сняг
и губят се
под преспите големи.
И гледам в бяло разцъфтял трънак
цъфтят си в бяло
дюли и бадеми.

Потъвам цяла в тази белота,
преливаща тук сякаш от небето.
И дишам свежест,
дишам с лекота
от чудото,
обсебило сърцето.

ОГЪНЧЕ
НЕИЗГАСЕНО

Към изгрев гледам… Неусетно
към своя залез аз пътувам…
И глас далечен ми напомня,
че с младостта ще се сбогувам.

А вишнев цвят над мен се рони
и радостта ме обладава…
И на обрулените клони
стъблото сочно си остава.

От мраз и ветрове люляна,
лицето ще е изсушено,
но пък в душата ще остане
и огънче неизгасено.



Варна, бр. 1, 60 (6162), май 2019 г. 25

Товарът, който носеше, едва се 
бе побрал в голяма раница и в два 
големи, обемисти сака. Докато 
изкачваше стълбите, плувнал в 
пот, се ядосваше и се самоуспо-
кояваше едновременно. Не беше 
удовлетворен от начина, по който 
подреди товара си. В раницата на 
гърба сложи по-обемистите неща, 
а в саковете – по-тежките. Въпро-
сът беше, че по този начин ще мо-
же да пуска товара на 
земята и така да си по-
чива по-често без да сва-
ля голямата на вид, но 
по-лека раница от пле-
щите си. 

Сега, въпреки по-
чивките, той започна да 
чувства умора в ръцете 
си. Беше работил цял 
ден в завода, а му 
предстоеше за няколко 
часа да отхвърли още доста рабо-
та. На всичкото отгоре в този пет 
етажен блок нямаше асансьор. 
Древният принцип „Здрав дух в 
здраво тяло” в 20-ти век беше 
придобил водещ икономически 
нюанс. Но нямаше време да 
разсъждава – учестеното сърце-
биене и затрудненото дишане го 
накараха да спре за малко на 
междуетажната площадка. 

Подпря се на прозореца и 
погледна навън. Долу, в 
междублоковото пространство, до 
изпочупените детски люлки, 
малчугани се гонеха и пищяха от 
удоволствие и на воля. Това му на-
помни за дъщеричката му, която 
вече навярно се беше върнала от 
детската градина... И тази вечер 
отново нямаше да могат да си 
поиграят, защото когато се прибе-
реше вкъщи, щеше да е заспала. 
Спомни си назидателния тон на 
тъща си… В редките вечери, кога-
то двамата с щерката се заиграваха 
и вдигаха шум в малкия апарта-
мент, в който живееха три поколе-
ния, се извисяваше гласът ѝ: 

-Не я превъзбуждай, че няма да 
може да заспи! 

Но всъщност в тези думи има-
ше повече загриженост, отколкото 
какъвто и да е укор. Беше ѝ много 
благодарен за грижите, които по-
лага към малката и въобще за ця-
лата помощ към неговото 
семейство… Стисна зъби, грабна 
саковете и на един дъх изкачи 
останалите два етажа.

Собственичката на 1-ти 
апартамент отвори вратата преди 
още да натисне звънеца. Чакаше го 
с нетърпение и чувайки тежките 
стъпки и шума от пуснатия на мо-
заечния под багаж, разбра кой 
идва. Млада жена, закотвила се на 
трийсетте, с безупречна прическа 
и лъчезарен вид.

-Заповядайте, майсторе, чаках 
Ви както се уговорихме при 
първото Ви идване.

Сега се виждаха за втори път, 
имаха и един телефонен разговор. 
Съседка през два входа ѝ беше да-
ла координатите му. Тогава тя съ-
бирала информация за добри 
строители, за ел., ВиК дейности и 
други майстори, необходими при 
основен ремонт на жилище. 

Преди повече от година беше 
наследила от своя обичана леля 
този просторен апартамент. Ней-
ният, в който живееше, беше един 
етаж по-надолу – точно под този: 
обособена гарсониера след функ-

ционално разделяне на 
стар, многостаен апарта-
мент. Именно леля ѝ беше 
организирала купуването 
му като подарък от баща ѝ 
при приемането ѝ във ВУЗ. Още 
не беше отшумяла тъгата ѝ по 
внезапната загуба на близката 
роднина, която за нея беше и мно-
го обичана приятелка. И в нейна 
памет трябваше да се заеме с 

опазването и съхранява-
нето на жилището и 
всичко в него. Захвана се 
с това предизвикателс-
тво педантично и с енту-
сиазъм, какъвто влагаше 
и в служебните си за-
дължения. Събра много 
телефонни номера на 
фирми, самостоятелни 
бригади, индивидуални 
майстори, но информа-

циите за професионалните им 
изпълнения бяха противоречиви. 
Думите на неин братовчед я бяха 
впечатлили много: „Читавите хора 
политиците ги изгониха в чужбина. 
Интелигентният и можещ човек 
трудно се управлява или манипу-
лира. На калната политическа пяна 
не ѝ трябват такива хора. Затова 
толкова години след така нарече-
ния „демократичен преход” не 
разбиват циганските гета, а ръфат 
икономиката, за да ги манипулират 
и използват. Трудно се намират 
добри и съвестни майстори.”.

 Това я натъжи много, разбира-
ше, че има дълбока истина в тези 
думи. Не участваше в политически 
дебати и не се интересуваше от 
тях. Не знаеше нито платформите, 
нито програмите на различните 
партии. Ако имаше някакви 
познания в областта, то се дълже-
ше на широката ѝ обща култура. 
От време на време по телевизията 
гледаше или чуваше кратки поли-
тически новини. По време на шо-
фиране слушаше радио „Христо 
Ботев” и в прекъсванията долавя-
ше по нещо от политиката. В 
изборните дни ходеше и гласува-
ше по навик и дисциплина. Авто-
ритетен „консултант” по темата 
беше баща ѝ, каквото кажеше за 
нея беше точно и ясно и му се до-
веряваше напълно. Практически, 
гласуваше за това, което избереше 
той. 

 Усмивка грееше на лицето ѝ 
докато го посрещаше. Леко 
помръкна след като го видя 
плувнал в пот и леко пребледнял. 
Нямаше представа за тежестта и 
обема на нещата, които пренася-
ше. Бързо и гъвкаво се отмести от 
вратата, за да може да влезе. Като 
светкавица ѝ мина мисълта: „Дали 
не сбърках като наех майстор, 
който ще работи след работа и в 
почивните дни? Освен това няма и 
автомобил…”. Но тази мисъл не се 
задържа в съзнанието й, разбита 
от авторитета на няколко нейни 
близки познати, запознати с рабо-
тата и знанията на електротехни-
ка. Всъщност, при решението ѝ 
надделя информацията за него, че 
е сериозен семеен човек и с голяма 
финансова необходимост, защото 
строи семейно жилище. Това че е с 
голям опит в професията и че е 
инженер по образования, за нея 
беше от значение, но не беше най-
важното. Харесваше целеустреме-
ните, а това че е ангажиран я пра-
веше по-спокойна.

 Той остави тежката чанта с 

инструментите в коридора, а оста-
налият багаж занесе в малката 
спалня, както я беше нарекла сто-
панката ѝ и бързо се върна в кори-
дора. Бързаше, за да може още в 
светлата част на деня да раздели 
старата електрическа инсталация 
правена през 50-те години на ми-
налия век, така че да се ползва по-
ловината временно, а другата част 
да се премахне. Отдъхваше, докато 
разясняваше на любознателната 
стопанка какво ще прави и какъв 
ще е резултатът. Видимо 
удовлетворена от началото на ре-
монта, тя каза: 

 – Слизам долу и ако нещо е 
необходимо или трябва да обсъ-
дим възникнал проблем съм на 
разположение.

– Надявам се всичко да е по 
предварителната планировка и да 
не се налага да Ви безпокоя. 

- Дори и да се наложи, не е 
проблем. Ще дойда след час и по-
ловина, ако е удобно, не за да Ви 
контролирам, а да изпием по един 
чай. Или ако предпочитате – ка-
фе? 

 – Не. Много е късно за кафе. – 
бързо отговори, изненадан от 
предложението. Смути се още по-
вече от това да не си помисли, че 
предпочита твърди питиета, 
каквато е „славата” на майсторите 
в последно време.

– Разбрахме се! – затвори 
разговора тя, без да подозира опа-
сенията му, и излезе. 

 Неговата работата повече не 
можеше да чака и той прогони 
всякакви странични мисли. 
Ритмично се зае с набелязаното и 
темпото му спореше. 

Когато вратата хлопна, трепна 
изненадан: „Кога мина час и поло-
вина?” Погледна часовника си, не 
само бяха изтекли, но дори бяха 
минали близо десет минути пове-
че. Но така или иначе времето е 
минало неусетно…

– Готов ли сте за ободряваща 
напитка? – дочу нежния глас на 
временната си работодателка. 

– Винаги готов! – усмихнато 
отговори от вътрешността на 
стаята. 

Тя носеше голям сребърен 
поднос покрит с бродирана ленена 
кърпа, вероятно на близо сто го-
дини, без да е изгубил блясъка си. 
Внесе го в хола, където е работна-
та маса и го постави върху нея. 
Имаше само един стол. 

 – Седнете на стола, аз ще доне-
са табуретката. – каза ѝ той и 
тръгна към кухнята.

 Бяха се договорили това поме-
щение да се работи последно. 
Тежките кухненски шкафове все 
още не бяха свалени от стената 
над мивката. Боядисани в бяло и 
зелено, каквато беше модата по 
онова време, чакаха дърводелец да 
ги демонтира. В момента ги 
използваше за място, където да 
оставя материалите си. А отстрани 
на мивката бе удобният плот, 
облицован с бели плочки, който 
също използваше. С една дума, 
бившата кухня сега беше пре-
върната в малък склад и рабо-
тилница едновременно. Грабна 
табуретката и тръгна обратно.

 В това време, докато го чакаше, 

тя остана изненадана от 
работата му до момента. 
Не можеше да даде оценка 
за това, което е свършил, 
защото не беше специа-

лист, но се впечатли от почерка на 
работа. Строителният отпадък бе-
ше събран и поставен в черни по-
лиетиленови торби: отделно 
старите кабели бяха навити и 
събрани в зеблов чувал. На трето 
място бяха завързани старите изо-
лационни тръби. Педантична ра-
бота, която оцени по достойнство. 
А докато той влизаше, каза с 
усмивка:

– Ще седна на табуретката, а 
Вие – на стола, за по-удобно. 

– В никакъв случай, столът е за 
дамата. – бе категоричният му 
отговор.

 Без какъвто и да е елемент на 
кокетничене тя елегантно и с мно-
го плавни движения прибра лене-
ната кърпа и наля чая в две стилни 
порцеланови чаши. Поднесе него-
вата и предложи хрупкави биск-
вити, неразделна част от този 
ритуал. Докато премисляше каква 
тема да подхване, той я изпревари:

 – В този обширен хол няма ли 
да е по-добре, ако за осветление се 
използва не тежък висящ полю-
лей, а се поставят аплици по сте-
ната. Така ще могат да се оформят 
и различни кътове, примерно…

-Невероятно! – възкликна тя. – 
Само до преди малко разглеждах 
на лаптопа различни висящи 
осветителни тела. Огромно 
разнообразие от видове и форми. 
Дори си мислех дали бихте ме по-
съветвали на тази тема – някакво 
мнение да изразите и по този на-
чин да сте ми полезен. И ето сега, 
като по поръчка идва тази идея.

 Започна да оглежда помеще-
нието, а след това и стените и в 
съзнанието ѝ трайно навлезе но-
вото решение. А то безспорно бе-
ше повече от удачно. Докато пиеха 
чая, разговорът им премина в 
обсъждане на варианти по тази 
тема. След петнайсетина минути и 
двамата разбраха, че не трябва да 
губят време в диалози и всеки се 
зае със задълженията си. 

Тази вечер не успя да отхвърли 
набелязаното и тази му констата-
ция никак не му хареса. Никой не 
му държеше сметка за ритъма на 
работа, единственото изискване 
беше свързано с качеството. А то-
ва го умееше, въпреки че не беше 
удовлетворен. Мина му мисълта, 
че доста време отдели за разгово-
ри, но бързо я отпрати. Успокои 
се, че има още две вечери за рабо-
та, а в събота и неделя ще приклю-
чи този първи, по-труден етап. 

 Следващите две работни вече-
ри минаха по вече изградената 
схема. Много му допадаха разго-
ворите с нея. След дългия работен 
ден с охота отговаряше на въпро-
сите ѝ, нейното сладкодумие го 
разведряваше и го зареждаше с 
енергия. На нея също ѝ беше 
приятна неговата компания. Не 
всеки ден можеше да срещне млад 
мъж, говорещ пестеливо и рабо-
тещ с този почерк.

 Настъпи съботният – почивен 
ден. Но за него бе поредният рабо-
тен, с разлика, че започва в 9,00 
часа, а не в 8,00 ч. както е през 
седмицата. В този час вече е „на 
обекта”, както обичаха да се изра-
зяват старите майстори. Имаше 
ключ от апартамента, така че беше 

напълно автономен. Тъкмо се 
преоблече, подготви инстру-
ментите и тя дойде. Беше в 
спортен екип, изпънат по тялото 
ѝ. Стори му се по-стройна на 
дневната светлина.

 – Добро утро! Как е настрое-
нието на неуморимия майстор? 

– Добро да е! Благодаря! 
Настроението е все по-добро и по-
добро – усмихнато ѝ върна лю-
безността. – Планирал съм утре да 
приключа и да предам работата си. 
– тактично намекваше, че ще 
трябва и да се разплатят.

 Тя разбра намека много бързо, 
но това не я притесняваше, защо-
то беше приготвила договорената 
сума. Сега имаше друг проблем:

– Точно за това исках да пого-
ворим. 

 Той я погледна с дълбоките си, 
излъчваща много доброта очи, 
които като че ли казваха, както ѝ 
се стори: „На твое разположение 
съм.” Това като че ли я смути, но 
беше само за миг и продължи:

 – Фаянсаджията може да дойде 
в понеделник, но иска старата 
мивка с плота, както и стария 
фаянс да са премахнати. Чакали го 
и други поръчки и нямал време за 
груба работа. Молбата ми е, ако 
може да подготвим кухнята за не-
го. Естествено, ще кажеш, без да се 
притесняваш, какво ще струва то-
зи допълнителен труд.

 Замисли се. Допълнителната 
работа беше добре дошла, но пла-
новете за късния след обед в неде-
ля ще трябва да се променят. 
Намерението му да излезе с цяло-
то си семейство на неделна 
разходка в Морската градина ня-
маше да се осъществи. Това го бя-
ха коментирали още предната 
неделя, когато също беше зает. 
„Какво да правя, как да отгово-
ря ?” А тя чакаше с видима 
напрегнатост. Той реши да приеме 
този ангажимент, а планираната 
работа да отложи за сега.

 – Добре! Ще помогна, за да не 
се изпусне майстора. Да видим 
какво трябва да се свърши.

 При тези думи нейното лице 
грейна от радост, усмивката ѝ 
придоби най-чаровния си вид и 
само повтаряше:

 – Благодаря! Благодаря! Много 
съм задължена. 

 Тръгнаха към кухнята, за да 
уточнят задачите. Предварително 
бяха говорили тук да се направи 
само излаза за осветление и 
захранването на контактите до го-
лямата разклонителна кутия. 
Всичко останало – след като се 
определят конкретните им места в 
кухненския проект за обзавежда-
не. Явно, че беше завършен и сега 
се бързаше с изпълнението му. Та-
зи му констатация малко го 
обезпокои, защото трябваше да 
пренастрои плановете си. Практи-
чески единственият проблем беше 
времето. Явно пак ще трябва да 
отложи разходката. Това го ядоса 
и грижата пролича на лицето му.

 – Нещо нередно ли има, няка-
къв проблем ли се появи? – го за-
пита тя, също загрижена.

 – Не, само ще трябва да се 
върна до дома си, защото кърта-
чът е там.

 Тя се успокои, но неговата 
напрегнатост не само, че не 
изчезна, а и се увеличи. От опит 

НЕДЯЛКО ИЛИЕВ

ЕЛЕКТРОТЕХНИКЪТ
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КАТЕРИНА ГОЛЕМАНОВА – 18 г., Варна

***
Недей отлита!

Извика момичето, затичано към гълъба.

Недей увяхва!

Прошепна момчето на букета цветя.

Недей си тръгва!

Възкликнах аз, дарявайки му любовта.

Вършим хиляди неща,

чиито скорошни последствия

от нас отдавна са предвидени.

Но въпреки това,

от страх да не остане само,

момичето се затича към гълъба.

Момчето от притеснение

набра цветята с нетърпение

три дни преди срещата…

А аз 

дадох любов

на онзи, който красивото в мен не видя.

ЛЮБОВ  

Утре ще е по-добър денят – 

ще направя някого щастлив.

Утре ще е по-добър денят – 

ще изтрия спомена мъглив.

За теб и мен, и за нашата любов.

За теб и мен, за живота ми суров.

Утре ще е по-добър денят – 

ще изтрия своите сълзи.

Утре ще е по-добър денят – 

ще се моля да ме забравиш и ти.

Мен и моята мечта.

Мен и моята съдба…

Но утре никога не идва.

И не ще отмине нито ден,

в който да не искам да си все до мен.

ТАЙНСТВЕНОСТ

Спряла съм сълзите си под грима,

облякла съм тъгата си в нови дрехи…

Гледам на цигарите дима

и вярвам, че съм скрита от всеки.

… Не ще допусна никой да се доближи,

не ще допусна някой да ме прецени.

ОПАСНОТО СПОКОЙСТВИЕ
НА ЛЮБОВТА (ОСЛ) 

Ей, така, дойде при мен

опасното спокойствие на любовта.

Осигури ми дни без притеснение

и дни, изпълнени с тишина.

Опасното спокойствие на любовта

(ОСЛ е неговата абревиатура)

идва без да те попита, 

сяда и запалва пура. 

Ала димът й топъл и игрив

изпълва сякаш тялото и те стопля.

И за миг се чувстваш тъй щастлив,

че го каниш да остане и го питаш:

„А, да искаш нещо да ти сготвя ?”

Но в най-неочакван миг, 

пурата изгасва.

Желаният неканен гост вече

на атмосферата не пасва…

Нахлува пак несигурността,

а след нея тича ревността и така

опасното спокойствие на любовта

напуска бързо моята душа.

СТАРАТА ЛЮБОВ

… И когато пак срещнем погледи 

ще се усмихна, присвивайки очи,

а вътре в мен кръвта ми ще кипи,

сърцето ми пък бясно ще тупти…

И ще се надявам 

също толкова силно

да ме почувстваш и ти.

СИНЬО НАСТРОЕНИЕ

Събирам на един тънък лист

всички мои идеи и мисли,

придавам му порядъчен вид – 

опитвам се да докосна

хората различни…

И така ред след ред, докато 

четат и изпадат в моите измерения,

аз се надявам и те

да усетят

синьото ми настроение.

***

Попадна ли аз в твоите ръце, 

като котка под допира на топла длан,

разтапям се и се пренасям в блян

и чувствам как поникват ми криле.

И в главата ми ехти смехът,

като песен рееща се в планина мъглива.

Песен, чиито край не искам да пристига,

защото спреш ли да се смееш идва и страхът.

Не искам да те губя.

Едничкото спасение си ти.

Но така близо до сърцето си ми,

че отидеш ли си, знам, настава буря.

Силно съм зависима от теб,

пристрастена, както към цигари,

и дори когато моят сетен час удари

ще те обичам както Мечо Пух обича мед.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ЛИТЕРАТУРНИЯ ПЕЧАТ

ДИМИТЪР

СЛАВОВ

***

Защо мигом се впускаш в галоп

към сянката си разрушима?...

И попадаш в безсмислен въртоп – 

на отрова, само с дявол сравнима.

А копнежите – „райска градина”

и с разцъфнали майски цветя

пръскат се с миговете неуловими,

щом ги попари студена слана.

Знам, сърцето – зад щит, обковано 

не от завист, от болка трепти,

че искрицата – „малка принцеса”

с ореол бял към теб все върви.

Ще пребъдеш, душа неразбрана,

пред олтара на своя кумир,

ала пуснеш ли звуците в храма,

ще пробождат те – ангел сред дим.

***

Промяната в генезиса – 

на хаоса в митичната му същност… 

… Промяна е на разума, душата, личността,

вълнува с валсова ритмичност с тънкостта:

далечна дата, ново време, 

тих спомен от албума – 

поизбледнял е, в прашната си риза дреме… 

… Парче хартия – бюст на генерал.

В ОБЯТИЯТA НЕЖНИ
НА ЛИСТАТА

Привличат ме белите гълъби

и ги гледам с усмихнато, чисто лице – 

над електронни закрилки гърбави, 

издигащи мисълта в пенливо небе.

И докосвам дъгата пак с песен – 

лъчезарен, понесен от приливи три: 

на ума, сетивото, душата на есен…

И днес музата в стиха ми се приюти…

Като в празна чаша – с виното

и причастието първо ми се яви… 

За неотпитите тръпки в сърцето ми

споменът всеки ден в мен мълви.
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ДИМО СТОЯНОВ

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 изчезва утринта.

Май 1972 г., Каварна

ПЪТЕПИС СОЗОПОЛ – ВАРНА

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

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

Тънки пръстчета кестена галят –
с ластик стиснат в едната ръка,
отразена в прозореца, виждам
как косите си сресва жена.

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

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

септември 1990 г.

ВЕЧНОСТ

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

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

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

август 2018 г., Варна

ИЗГУБЕНИ

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

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

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?

ноември 2018 г., Варна

СВРЪХНОВА

Защо ли времето налага своя ритъм,
притиска ме с жестоката си преса,
неуловимо мачка ме, защото искам
като застинала свръхнова да избухна.

Сама да литне всяка моя молекула
към незнайни планети, към ярки слънца,
през черни дупки, спирални галактики
в това пространство, приютило света.

Когато видя, че Вселената се свива
към точката на своето създаване,
да тръгна с всяка моя молекула
по пътя на безкрайното завръщане.

Ще ме чака живот покрай всяка звезда, 
милиарди, в тази галактика само,
но искам да оставя на тази Земя
моите мъка и радост, моя ад и рай,

на тази синя планета, този син океан
с нефритени острови и континети 
в светлината на нашето Слънце огрян.
Захвърлено късче скала, от гиганти.

януари 2019 г., Варна

знаеше, че подобни резки проме-
ни винаги крият много 
неизвестни. Дали щеше да е 
подготвен за тях?... А сега се появи 
и дилемата как да отиде до дома си 
и да се върне. Ако вземе такси, ще 
спечели време, но ще трябва да 
плати не малка сума. Ако го 
направи с градския транспорт, ще 
му струва 2 лева, но ще загуби по-
вече от час и половина. Още дока-
то се преобличаше реши, че няма 
да ходи с такси. В ситуацията все-
ки лев беше безценен. 

 Загуби 2 часа за подготовка на 
новата задача. Съботният и не-
делният ден минаха в тежко физи-
ческо натоварване. През първия 
ден не можеше да вдига шум от 
13,00 до 16,00 часа и затова 
извършваше по-тихите операции: 
снемането на окачените шкафове, 
махането на малкото електрическо 
бойлерче, снемането на кранове и 
т.н. След 16,00 часа се захвана с 
тежката къртаческа операция и 
успя да свали 70 % от необходимо-
то. На следващия ден завърши за-
почнатото и започнаха „мъките”. 
Изхвърлянето на строителния 
отпадък просто го изтощи. Дви-
жението нагоре-надолу по 
стълбите буквално изцеди силите 
му, но приключи успешно. Прибра 
се в дома си малко преди да за-
върши „По света и у нас”, хапна на 
две на три и се сгромоляса на 
леглото. Успя да приеме целувката 
на детето си за „лека нощ”, което 
го чакаше с нетърпение преди да 
заспи. 

 В следващите три вечери успя 
да завърши подмяната на цялата 
инсталация и да подготви стаите 

за следващите операции. 
Настъпи време за предава-
не на свършената работа и полу-
чаване на заслуженото 
възнаграждение. Тя огледа работа-
та му преди той да дойде. Устано-
ви, че добрите думи по негов адрес 
не са казани напразно и че на-
пълно се потвърждават. Най-
силно впечатление ѝ направи 
чистотата и порядъка, които оста-
вя след себе си. Успя да я изненада 
и с цената, която определи за до-
пълнителната работа. Предният 
ден, преди да го помоли за услуга-
та, позвъни на строителна фирма. 
Пристигна млада сътрудничка да 
направи огледа и след дълъг 
разговор по GSM-ма, определи 
ставката. Договориха се да се чуят 
на следващия ден за окончателно 
потвърждение. За нейно голямо 
успокоение, той прие и когато на-
зова тройно по-ниска цена не се 
„изуми” от това – все пак разбира-
ше от финанси и се съобразяваше 
с пазарната икономика. Но дове-
рието в него стана непоклатимо. 
Още повече, че я беше предупре-
дил за завишаване на 
възнаграждението, поради липса 
на асансьор. И сега след огледа ре-
ши да му предостави бонус – по-
кана за лека закуска, с което да 
достигне половината от разхода, 
който щеше да направи, ако бе 
наела строителната фирма.

 Когато се срещнаха за разпла-
щането, тази покана силно го 
изненада. Не че не са го черпили 
или канили на трапеза след 
свършена работа, но в този случай 
някак си не беше подготвен за то-
ва. Доста смутен прекрачи прага 

на супер луксозната входна врата 
на жилището ѝ. Бързо събу 
обувките си, преди тя да успее да 
го спре. След създалото се леко 
суетене, измъкна от семпло 
шкафче чехли и му ги предложи. 
Въведе го в просторен хол свързан 
с обособена кухня и кът за хране-
не. Там на кръгла маса бяха поста-
вени хапки, сокове, безалкохолни 
напитки и между тях се криеха две 
бутилки с твърд алкохол. Едната 
25-годишна сливова ракия и уиски 
с черен етикет. Но той дори не 
погледна в тази посока. Погледът 
му се беше заковал в огромните 
библиотечни шкафове. За нея 
знаеше, че е добре платен специа-
лист, а сега установяваше, че е и 
ценител на книги. След теле-
фонния разговор и последвалия 
оглед на апартамента, за него беше 
сухарка с добри финансови 
възможности. Във времето това 
мнение се промени. Сега в този 
много функционален хол, той като 
че ли се загуби. Стоеше като ома-
гьосан пред луксозните томове и 
се мъчеше с един поглед да обхва-
не всичко. Посегна към една кни-
га, бързо се спря и попита:

 – Може ли?
 – Разбира се! Моля! – отговори 

му и с широк жест посочи рафто-
вете. А те бяха навсякъде, отляво, 
отдясно, дори заемаха подпрозо-
речното пространство.

 Тя и не предполагаше, че 
библиотеката ѝ, събирана от три 
поколения, ще го впечатли. 
Наблюдаваше го с любопитство и 
интерес. Пред това книжно бо-
гатство се бяха стъписвали много 

нейни познати, приятели и 
дори случайно попаднали, 

какъвто е и неговия случай. Беше 
свикнала с това и все пак ѝ беше 
интересно. Той измъкна „Записки 
по българските въстания” от Заха-
ри Стоянов, първо издание. 
Прегледа първите страници и 
върна тома на мястото му. От по-
горния рафт, където бяха нареде-
ни фототипни издания, взе 
библиофилско – „История славя-
ноболгарская” на Клуб Букинист. 
За нея вече беше ясно, че си има 
работа с познавач. Премести се на 
следващия шкаф. Пред него на 
цял рафт бяха подредени Библии, 
издавани в различни години и на 
няколко езика, между които и на 
турски. Техен флагман е издание-
то от 1991 г. със „златни“ букви на 
корицата. Търсаческата омая го 
беше завладяла. Толкова много 
литература за Православието 
виждаше за първи път. Не удържа 
на любопитството и взе в ръце 
тежка, красиво оформена синя 
книга с надпис „Жития на Све-
тиите” и отвори на посоки. В сре-
дата на страницата прочете: 
„Свети мъченик Лазар Български”. 
Знаеше за Свети Паисий Хи-
лендарски, за Свети Седмочисле-
ници, за това че преди години 
Васил Левски е канонизиран, но за 
този и други български Светии не 
знаеше нищо. А над това кратко 
житие на същата страница бе опи-
сана героичната сцена на Христо-
вия войн – Свети Георги 
Победоносец и змея. Случайно ли 
беше всичко това?

 Тя много спокойно наблюдава-
ше този изблик на детско любо-

питство и ѝ беше приятно, че 
майсторът има подобни интереси. 
Той се усети, че все пак е в чужд 
дом, погледна я и ѝ се усмихна 
извинително:

 – Извинете, май се поувля-
кох…– заговори на Вие, респекти-
ран от тази уникална сбирка. На 
„ти” бяха преминали преди две 
вечери, когато на поредната по-
чивка с чай си разказаха няколко 
габровски шеги и два политически 
анекдота. Бяха се смели от 
сърце…

 – Явно обичаш да четеш. Ако 
си харесал нещо, можеш да го взе-
меш за четене.

 Това изкушение беше много 
силно, но той устоя. 

 – Много ми се иска да се 
възползвам от тази любезност, но 
сега имам много ангажименти. 
Ако това предложение важи за по-
дълго време, вероятно ще се 
възползвам от него.

 Почерпката им мина в разго-
вор за книги и любими автори. То-
зи разговор не продължи дълго, 
трябваше да изчистят ангажи-
ментите си един към друг, а 
предстояха и довършителни рабо-
ти по ел. обзавеждането, след 
шпакловчиците и бояджиите. Така 
че им предстояха още срещи.

 А в неговата душа замъждука 
нова, непозната за него светлина. 
Светлината на Православната 
истина. А пътят на поклонни-
чеството го чакаше, както чака и 
много други хора. И това беше 
естествено, защото Той е вечен …

 
 ноември 2018 г., Варна
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ВАРТА БЕРБЕРЯН –
ГАРАБЕДЯН

МОЯТА РОДИНА

Родината си никой не избира,
а моята за мен я Бог избра –
сърцето ми сред нея да пулсира,
благословена, в нея да умра.

Като лъчисто слънце я огряват
дела велики, бляскав Златен век,
но и печал в сърцето ми навяват
най-мрачните ѝ дни. И няма лек.

Тя всеки ден безспирно ми говори
със словото си – нейната душа.
Напомня за събития и хора,
за красоти и славни времена.

Изгрява в нея утрото с надежда
и свети в мрака с поглед светлоок.
А любовта – тя все ще ме отвежда
в Родината – безценен дар от Бог.

ЖЕНА 

Жената като вино – червено и пенливо 
да кара може лудо кръвта да закипи,
да бъде пролет нежна и лятото красиво,
в душата да проникне, леда да разтопи.

Луна и слънце може да бъде тя в небето,
с един замах от него звездите да свали
или пък да забие дълбоко нож в сърцето,
да го накара дълго и с болка да кърви.

За щастие и обич тя може да се бори
и ден и нощ да пази семейство, хляб и дом.
По дългите и криви житейски коридори
тя лоцман е, а в бури – надежден вълнолом. 

КОПНЕЖ ПО СЛЪНЦЕТО

Когато е зима и слънце едва
с лъчите си твоя прозорец докосва,
ти търсиш далечната лятна дъга
и твоят копнеж по безкрая кръстосва. 

Когато мечтата зад облаци спи  
и тежко над теб те с мъглата надвиснат, 
сърцето сломено едва се крепи,
очаква вълни от лъчи да се плиснат.

С напукани устни за тях ожаднял,
греби и отпий, сетивата пробудил,
с протегната длан и от страст подивял,
отърсен от мрака, тъгата прокудил.

ХИЩНИ ВЪЛНИ

Скалата – едноок титан от древен мит
изправя ръст, блести със своя фар.
Изпъчила гърди – надежден щит
срещу морето – стария бунтар.

До нея в самотата си задрямал плаж
говори с ветровете денонощно,
а лятото е някакъв мираж,
проникнал в мисълта. Дълбае още.

Реват вълните тежки, бързат в своя бяг
огромни – хищни челюсти разтварят.
Заграбват плът от пясъчния бряг
и пак набират скорост да ударят.

Поглъщат лакомо един след друг
откъснатите хапки с мощен плясък.
Отнасят някъде далеч оттук
удавените си мечти от пясък.

ОЧИТЕ НА ДУШАТА

Душата има две очи
и със зениците незрими
тя вижда всичко и мълчи
сред чувствата необясними. 

Различен е и всеки ден
от другия по цветовете –
един от мъка помрачен,
а следващият ярко свети.

Художникът-живот пред нас
рисува с четка краски странни.
Душата вижда всеки пласт,
твори любов, лекува рани.

УТРИННА КАНТАТА

Надига се вълната на деня
и облаци от пяната изплуват.
Те като лодки с белите платна
от вятъра попътен се издуват.

А отливът на миналата нощ
отдръпва сенките си мрачни
и слънчевият диск с огромна мощ
от хоризонта радостно изскача.

Избухва в миг шампанско от лъчи 
и ситни капчици като росата
навред политат, приказно звучи 
Божествената утринна кантата. 

СЪЛЗИТЕ НА ИСТИНАТА

По истината стичат се сълзи
и като люта жар плътта ѝ парят. 
Пълзят във вените ѝ. Как боли!
И цялата на клада я изгарят.

Душата ѝ неистово крещи,
а вече въздухът не ѝ достига.
И тежка мъка бавно я души,
жестоко окована във верига.

По нея с тежки ходила вървят
неверие, омраза и измама.
Отхвърлена, обречена на смърт –
мнозина предпочитат да я няма.

Но тя крещи от болка. Продължава...
Не чувате ли мощния ѝ вик?
Разцепва въздуха и проглушава
ушите ни тревожно всеки миг.

СТРУНИТЕ НА ДУШАТА

Опънатите струни на душата
настройва неспокойният живот.
Ту влива струи чувствени в сърцата,
ту търси през страданията брод.

Засвирва с лък най-нежното легато,
достига до пронизващ флажолет
или с жестоко, грубо пицикато
постига дяволския си ефект.

Но нека той да свири, те са здрави !
Добро и зло редуват се в баланс.
Денят срещу нощта ще се изправи
със светлината в празничен нюанс.

ДИРЯ

Дете бях, но това разбрах отрано –
че другите – и те са като мен,

че ги болят дълбоките им рани
и всеки има своя слънчев ден.

Макар по цвят и възгледи различен,
човекът с нрав добър или пък лош,
със зло сърце или пък с дух лиричен,
гради или руши, забива нож.

Че хората и мразят, и обичат,
и всички чувства в тях като дъга
съпътстват ги в живота и предричат
каква ще бъде тяхната съдба.

Да, всеки своя жизнен избор прави
и страда, и се радва, и гори.
А дирята, която ще остави,
е онова, което сътвори.

НЕКАНЕНИ СПОМЕНИ

Спомени, спомени...толкова спомени....
вече глава ме боли.
Блъскат се грубо,  прииждат немолени –
пъстри, огромни тълпи.

Спрете! От мен се махнете, неканени
спомени за младостта!
Още живея и дишам изправена,
вярвам дори в любовта.

Гледам напред аз все още уверено
с муза, дарена от Бог.
В дните си крача, макар и премерено,
мисли редя в монолог.

Ритъмът с музика римите движи –
сякаш невидим мотор.
Пътя показва и дните ми ниже
с цветен житейски декор.

СЪЛЗИТЕ НА ИСТИНАТА

По истината стичат се сълзи
и като люта жар плътта ѝ парят. 
Пълзят във вените ѝ. Как боли!
И цялата на клада я изгарят.

Душата ѝ неистово крещи,
а вече въздухът не ѝ достига.
И тежка мъка бавно я души,
жестоко окована във верига.

По нея с тежки ходила вървят
неверие, омраза и измама.
Отхвърлена, обречена на смърт –
мнозина предпочитат да я няма.

Но тя крещи от болка. Продължава...

Не чувате ли мощния ѝ вик?
Разцепва въздуха и проглушава
ушите ни тревожно всеки миг.

МРАК

Разчупи се на късчета небето,
изпадаха оттам луна, звезди.
Потъна в непрогледен мрак сърцето,
изгубило последните следи.

Морето в ярост бурна се надигна,
лицето си под пяната прикри
и към брега се втурна да го стигне –
не можеше гнева си да смири.

Горите безнадеждно зашумяха
от порива на вятъра – сирак
и с тъжни вопли реквием запяха
сред ехото на тонове от мрак.

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ
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ФЕДЯ ВЕЛКОВ

ПОП КАРО

Куражът ми с надежди се разлисти,
подтиснах всичките си страхове,
отблясъкът от милото лице,
се смеси с трясъка на див табун коне.
Кой да ти каже, кой да си помисли,
че пясъкът не ще го понесе?!

Аз исках да съм твоя роб и паж,
на тоя плаж и край това море,
да чистя песъчинките,
по още тръпнещите ти нозе.

Но пясъкът ми заповяда: „не!”  
чрез чашата с възкисело вино,
чрез някакво „вале” и „туз каро” – 
най-важният, от всичките „кари”!

Тогава, прекрати се водопада!
Пресекна, почнатата серенада.
Преглътнах,този вид конфуз
и ме изхвърли тъмният въртоп.

Тогава да съм твоя гардероб!
Да ме погалват, рокли и палта,
настойчиво да скърцам аз с врата,
да я затвориш, все едно – уста!
Да креснеш: „стоп”,
да трепнеш, да се сепнеш през сълза,
най-тихо да прошепнеш – да...и да!

А може да съм ти
приятел, брат, учител... тих!
Мъчител – сърцето,
по другояче да тупти!
Да бъдем само аз и ти!
Да бъда и защитник, и пазител,
но тази вечер прекалено пих!
Не ща да обвинявам вечерта,
и ще преглътна нейната вина!

Вече тъмнее,
а от две лица,
поне едно за нежността копнее!
И тя да е взаимна и попътна!

Двоим и противостоим,
а помежду ни – моят стих!
Него не мога нито да го гътна,
а никога не го и победих!

В миналото – гроздов сок кипеше.
Тогава имаше душевен смут и трус.
Сега теши ме философският привкус – 
каква е разликата,
между чакан и прецакан?

Поглеждам в недопитото вино:
до миг
спокойното ниво бушува
в утайката на цифрата „едно” – 
непобедим бълнува „поп каро”!
Всезнайката луна не го видя!

Изкусен мим на сцена се кривеше!
Тъй както в миналото
гроздов сок кипеше – 
непобедим сновеше „поп каро”!
Девизът беше: „огън и перо”!

Със змей се би – и го надви!
Ламя уби – и схруска за закуска,
а после покори безброй жени!
Ура, ура, ура – трикратно!
Във висини! Обратно,
в пропасти се спуска!

Бълнуването всяка нощ расте,
показват се все други светове,
а „този поп” добива нова мощ, кураж!
Какъв типаж между мечтател и дете!

Ти искаше да си и роб, и паж!
Но няма плаж до нарисувано море.

Защо не сложи по небето цветове,
щом сам си сътвори мираж... и дим?!

Копня, засилен ти в галоп!
И сабята си беше с много жар наточил!
Сам господар – на своя дар!
Но нещо или някой завидя,
не кряскай: „Хоп” преди да си прескочил!

Kопня!
Наточи сабята си с много жар,
а пари и под пепелта жарта!
Не ти се ще
да се сбогуваш с младостта.

Превратностите са
между живота и смъртта.
Разби и не една врата.
Сърцето на любима нарани.
Любимата все пак ти измени.
С невинни, предани очи
се извъртя, постави ти рога.
Вред тъмнина и няма фар,
а този, дето беше минал към врага
ти стана после най-добър другар.
И въпреки това не знам защо
за тебе някак си не ми е жал
и ненавременно е да се каеш...

А може да си малко закъснял!
А, може би, е време за тъга...
А, може би, е време за печал,
но все едно – препуска „поп каро”
от висини и в пропасти се спуска.
Препуска като невидял,
а ти не знаеш,
той не знае, че е...,
че си остарял!

КОГАТО СЛЕГНЕ СЕ 
ПРАХЪТ 

С пречупен връх – прегърбен дъб
подпира каменния ръб.
Почти без дъх, почти без дъх
е в ужас каменният мъх:
„Той всеки миг ще полети,
в пропастите без реки!
И щом
прахът се утаи,
от раните ще го боли.
Ще има незараснал спомен.
Но помни ли – дърво, без корен”?

Безкрилен,
без мистичен опит,
пропит от инстинктивен страх,
загърбих „Тънещият в прах”,
преди очите си да склопи,
и дървен кръст над пръст сковах.

За друго глух, почти дочух,
но не можах да различа,
че доста силен бе страха,
дали – подземен шум и тропот,
или ечи – дебилен ропот?

Безног, безрък – огромен кръг,
по орбитата си върти
света на нашата земя.
На всяка мъничка съдба
даже цвета определи
той с хилядите си очи.
Нощта нарече ги – звезди!
И замисълът е дълбок.

Без нос и бос, но многоок,
ухилен – слънчевият диск,
премина по полукръга,
и пробен поглед извъртя.
И милиметър не артиса,
а падна сянка по вода.
Отдавна писа го пророк.
И замисълът е дълбок.

Замрелият вулкан е злобен,
но ще изхвърли пепелта

когато трябва – не сега!
Дълбок вулкан – готов за скок
слухти да чуе боен рог!
Дъхти на борова смола.
Бръмчи – залепнала лъжа.
Триъгълниците от страх,
измислиха – за помощ – БОГ,
и той приличаше на тях.

Ухилен, слънчевият диск,
огря обратната страна,
и падна първата роса.
Застинал – в дрямка, обелиск,
прославен в битки с боен риск,
без нужда буден се учуди,
намрази, който го събуди:
до постамента – дива мента,
търкулнали се сухи китки...

Отново самец търси самка
посред трева и изумруди,
а пък удавник хваща сламка.
С две думи – старите заблуди!

Удавникът търпи промени.

Не смеят водните сирени,
вече успели да се трогнат,
но могат ли да му помогнат
олекотени пеперуди?

В гранит попукан – гущер лази,
обира мътните талази.
Разчита неразчетен мит.
Разсъдъкът му е пробит:
от три неща едно разбира,
така че взорът му е мътен,
а светогледът му – разпътен,
дори до някъде усукан.
От всичко сит – гранит попукан.

Около бирената халба
стърчи завършена подялба.
За дълъг период немях.
Мълчанието чисти грях,
помогна, силите събрах.

Във вътрешната тишина
на занемялата душа
все скита Птицата-стрела.
Почти понечи да попита:
за липсата на маргарити
и за водите ненапити – 
какво препречи радостта?
И... „Тънещият в прах” съзря:
а от основата – фиданка
и първа гранка, и листо
със впечатляваща осанка.
Същинско мъничко дърво.

И вярва Птицата-стрела,
че сигурно е: тъкмо то
ще поднови тя с корен млад – 
разкапан и залязващ свят...
Ще пие нова светлина
в съюз с огромната скала!

Все вярва Птицата-стрела:
чрез ствола си ще защити,
невинни дни и от злини…
И бъднини – от всяко зло,
че благородно потекло,
са дъбовете му – деди
и няма да го опетни.

Тъй вярва Птицата-стрела:
честта по-ценна е от мед
за търсещия сладостта.

Уж вярва Птицата-стрела
и доводи безчет намира,
но вярва или само тъй,
заради модната игра,
да го маркира, прелетя?! 

Тъй слънчевото затъмнение
пося
и първото съмнение.
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ГЕННАДИЙ
РЯЗАНЦЕВСЕДОГИН

… ОТСЪСТВИЕ

Светът като че ли е затаил дъха си  
и само звездите проблясват в тъмнината.  
И нито ветрец, нито полъх в тишината –   
бездънна е наоколо и пустотата.

Да викнеш силно ти се иска, но не можеш…
Смразяващ ужас те е обхванал напълно: 
ръце да събереш и отпред да ги сложиш – 
умираш, за нищо не си виновен… тъмно…

И никой няма за теб вече да си спомни.
Години ще минат, ще минат и векове.
Полъхването на ветреца ли в клонките
отсъствието ти ще запълни – за мигове?…

09.11.2016 г.

НЕ Й Е ЯСНО
НА ДУШАТА…

Аз знам, че дяволската бездна
е пълна с невидима сила
и струва ми се безполезно
безсънен живот там да има.

С душата си приличат много – 
страхлива, пълна с неясноти:
в нощта сенки блуждаят строго,
преграда няма да ни дели.

… Фъртуната не гледай – снежна
в скованите в мрак студове.
Близки сме един на друг – с нежност:
смъртоносна близост на врагове.

РОДНАТА ЗЕМЯ

На сивия чакъл скачам от влака –      
хруска той под краката ми като лед.      
А гаричката е осиротяла                     
и никой не ме чака вече отпред.          

Изпращам с погледа си машиниста,   
обръщам се и тръгвам през полето, 
че никой в   света не ми е тъй близък
както на родния край ширинето.

Брезичките тук са ми сестри мили –      
шумят си на воля под небесата.               
Ще се изгубя в околните гори…          
Ще лекуват душата сълзи, вятър…

Знам, че утре ще се събудя рано.
Ще седна във влака до прозореца.
Ще блесне изгревът слънчев изцяло
над нашия обрасъл кър, борещ се…   

На никого на света няма да дам     
и скръбта си, и болката – никога…    
И моето семейство – небе, харман,      
и последния човек от селото.       

04.07.2018 г.

ЩУКИ

Виждат се във водата две тъмногърби щуки,
сякаш са заспали сред виещата се трева – 
остри главите им, напред насочени куки,
струва ти се, че можеш и да ги хванеш с ръка.

Сянката на ръката само пада в сокака – 
облака, лъча скроява със слюда горяща…
… В излишък на свежи сили се движи гъстака,
мълния ли прониже мрака в реката спяща.

28.11.2017 г.

ПОЕТ

Къде си, поете, сред човешкия шум –    
спотаил ли си се или го избягваш?...     
В душата ти думите са забит куршум –   
мъчат ли те или скръбта те разяжда?

Къде са ти римите, постоянството, 
на човешкия шум твоят отговор благ?...
Суетност ли е днес твоето пространство?
Или си загубил светлината от Бог?

И ням си, затворен си в тъмната къща,
отминава всичко – си мислиш вечер, все –   
на този свят нищичко не ни се връща,
жив си, но изживян си – какво повече…

… Сам си, чужда e къщата, затворена,
приятел нямаш, нито кой да почука…
Стоиш зад прага й с врата отворена
като звяр в клетка, забравил сполуката.

05.09.2018 г.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Някакво странно и неземно спокойствие
упорито витае над моето село…
Старата, малка църквичка стърчи в гората…

… Над земята ми древната, свята – гневно, смело
с грозен вой летят самолети – за удоволствие,
кръстове големи рисуващи в необята.

… Сини кръстове цялото небе скриха     
и се наложи отново не на себе си
да моля Всевишния с неистова молба тиха –  
да пуснат моята страна ранена…

… Все пак разбрах, че това не е случайно,
както и неземния шепот на моите брезички…
И си мълча, прикривам извънземната тайна,
изпълнен с предчувствия, уплашен за всички.

12.04.2018 г.

ИЗБОР

Носи те съдбата ти напред,
побързай, драги, не изоставай.
За този влак не се чака ред – 
отвежда до край… Не се предавай.

Сам не си изпускай съдбата – 
ще бъдеш нерадостен, радостен…
За миналото жали – с дата:
един път, стократно и цялостно.

Много радост от минали дни 
ще забравиш в бъдещи загуби.
За царствени сенки време не губи – 
няма време за мисли пагубни.

Изход няма за нас съдбата –  
и как да не е ценен всеки час,
че няма свобода без отплата
или друг избор за всеки от нас.

10.05.2018 г.

МЪЛЧАНИЕТО НА БОГА

Пред строгостта на гробовете дори Господ мълчи,
че живата нишка на историята се губи…
И се изпълва светът със страдания и беди – 
в съучастието на небесните сили, будни…

Но от векове насам аз се самоутешавам – 
знам, съзерцавам хармонията на Вселената…     
Макар и човекът миналото си да забравя,
красноречиво е мълчалив Бог с творението.

10.05.2018 г.

СКРЪБТА НА ЗЕМЯТА

Крача аз дълго по пътя след селото –     
от двете ми страни е само поле.    
… Никой на древния път тук на времето…
Изчезнала е сякаш земята – с криле.

Моля и моля небето, сънливото – 
печалното, тъжно, високо небе:
чувам мимолетни звуци в мъгливото,
а то някак с гласове глухи зове…

В миг закипява в сърцето ми и скръбта – 
невеселите виждам, мрачни места…
Моят роден край си има своя съдба:
мечтае за щастието в околността.

… Случвало се е да се движи талига   
и пътя да запраши, да скрибуца…
Ден горещ да е, кратък – да не стига,
че работата в полето все не спира.

… Чуваш песните на жените весели
и все се мяркат белите им кърпи.
Всяка нощ от близките села, съседни
засвирват хармониките на мъжете…

Крача аз по пътя, изпълнен съм с тъга – 
преди пак така се вълнуваше полето…
В тази голяма, светла, слънчева вълна
скърбят с душата ми земята, небето.

15.04.2018 г. 

Превод от руски език: Станислав Пенев

ОТ РЪКОПИСА - ПРЕВОД



Варна, бр. 1, 60 (6162), май 2019 г. 31

ГАЛИНА ДУБИНИНА  (Галина Николаевна 
Яковлева) е поет, белетрист, сценарист, член на Съю-
за на руските писатели. Стиховете ѝ са раковина на 
бездънната човешка душа, отглас на съхранената чо-
вешка чувствителност, етика и естетика. Родена е на 
11. 10. 1959 г. в СССР, в гр. Даугавпилс, Латвия. 
Съдбата ѝ я свързва с редица региони на Русия  
(Брянски, Калужски, Вологодски). Завършва меди-
цински колеж и педагогически институт в гр. Чите, 
Забайкалски край, а в Москва – институт по литера-
тура, аспирантура към Университета за култура и 
изкуства (МГУКИ), висши литературни курсове към 
Литературен институт „Максим Горки”, в който ра-
боти през последните 10 години. Автор е на 
концепцията и съставител на сборника „Русия с 
България – радост, надежда и болка” (2012) с прево-
ди на българските випускници на Литературния 
институт. Понастоящем е председател на Клуба на 
писателите, завършили Литературния институт и 
президент на Международната обществена акаде-
мия за литература и изкуство „Руски СЛОГ”. Автор е 
на много културно-просветни и издателски проекти. 
Лауреат е на различни всерусийски конкурси, сред 
които „Золотое перо” (Златно перо), „Семьи неуга-
симое тепло” (Неугасимата топлина на семейството) 
(Москва), „Левша” (Тула), „Провинции мира, и мир 
провинций” (Провинцията на света и светът на про-
винцията), „Земля – наш корабль” (Земята – нашият 
кораб)(Самара). Победител е от международния 
фестивал за литература и култура „Славянски тра-
диции” (Крим) – 2015, 2016 г. в номинациите за пое-
зия и художествен превод. Влючена е в  краткия 
лист за Бунинска премия, 2017 г. Автор е на бе-
летристичните и стихотворни книги „Дихание на 
вечността” (за С. А. Есенин), „Партитурата на живо-
та”, „Поетическа сюита”.

***

Като Пушкин служа на Русия, 
откривайки талантите високи 
подобно пиленца накрай курия 
и в книжната си кошница ги нося.
Крилата им издигам за живота, 
със топлина и грижа щом ги сгрея.
Но времето държи лимит и квота 
за истински високата поезия.

***

Небето – 
от морска стихия, 
море – 
от небето синьото.
Аз служа на цяла Русия, 
щормове усмирявайки с името си. *

(*Едно от тълкуванията на  името Галина 
е морско затишие, безветрие.)

***

Ти бързаш – имаш си жена, 
мой приятел е волният вятър: 
вкъщи опарва ме със студа, 
на улицата поздравява разпято.
Приласкава ме, сляпо край мене кръжи, 
отнася сгряването под дърветата,
сякаш бае сред листите, шепне, мълчи…
„Вярвай ми!” – моли ме и въздиша леко.
На зова му откликва и моят слух, 
потапяйки се в небесната му стихия, 
където Русия е свободен дух 
и стихове вместо данък събира.

Тези звукове няма да се разсипят, 
думите на сърцето, обгаряйки в светлина.
Ти имаш жена – да те обича, 
аз на Поет притежавам съдба!

СЛОВО ЗА МАМА

В паметта от детството свита – топлите ръце
мамини, 

домът, където живяхме, естрадата, уличните
покрайнини.

Жълъди – жълто разсипани, небето синее 
в клоните.

Мама с корона – косите ѝ, аз – с баретка на моите.
Мама ухае на пудра, свежа и толкова млада, 
сивопрошарено утрото със студа си ме наранява.
Не мога да се събудя и в движение се задъхвам – 
мама ме дърпа. Бягам. Спъвам се и потръпвам.
Няма почивка никаква, малка съм – не успявам, 
като рибка поглъщам въздуха, жадно уста отварям.
Как да се справи мама с деца, със семейство 

и работа?
И … в денонощна градина – сякаш ми бъркат 

в раната: 
да чакаш до прозорчето страшно е, в черното 

движение нощно 
мърмори дъждът в тръбите и плаче

със тях водосточно.
Отново оставам последна и от обида е болно…
- Палдиес, деца палдиес!* Сложно ли е

да се запомни?
- Концертна рокля ли няма? И в семейството 

вече са трима – 
шепнат си възпитателите. Мама ли им е крива?
С цвят на зелена покрайнина, с аромата 

на чисти лилии 
това ми уши мама по чертежите с тънките линии.
Паметта, като сянка от рамка, слиза… Моля – 

не трябва…
Топлите ръце на мама оградата ги открадна,
спря движението – ето – време за отдих има, 
отварям уста сподавена – въздухът не ми стига.

*произношение на латинската дума – paldies – 
благодаря.

***

Когато душата се лута в безсилие, 
да те прикрия от злото готова съм.
Подобно на нож удрят те – непосилните, 
най-страшните думи, внезапно осъмнали…
Не е достатъчно да не сгрешиш отново, 
за да познаеш истината на битието.
Вечните правила приличат на ехо, 
пристигнали в нас с топлината на огъня.
И прекратявайки безсмислието на играта, 
от тъмнината потегляйки в махмурлук, 
ще се окажем безгласни самотници тук.
И само: „Обичам!” – ще светне 
във мрака.

***

В килера стар леген – във прах.
Той помни радостния плясък на детето, 
как ден и нощ под белите платна 
на пеленките плавахме, където 
синът – порасна. Ти – замина.
А до разбитото корито, 
аз си припомням старата картина, 
но всичко от водата смито е.

***

Колко просто и леко е да зачеркнеш всичко, 
без тънкостите на писмото да разгадаеш 
и пак прокарвайки си път през нищото 
във черновите все да си останеш.
И как е тежко, щом не можеш да си сам, 
когато са те зачертали на шега, 
да осъзнаваш, че животът е универсално сам, 
където всеки е универсалният куршум в цевта.

***

Ако помислиш, смъртта 
е отричане от земното лого, 
от теб, от неудачната ти съдба и беда.
Ако помислиш, смъртта 
е дръзко звучащото слово, 
за душата открило безкрайност на друга земя.
Възможност за срещи в другите разстояния, 
където успехът сълзите ще заличи.
И като данък заслужен в житейските

земни предания 
ще се върнем навярно подобно на шепот,

на смях и на лист. 

***

Беше ми нужно да престъпя уви 
и небето звездно, и покривката бяла, 
където можеше и да няма трохи, 
където да се смея и плача престанах.
Залезът вече отдавна почервеня,  
търкулна се дъжд в изпълзелия облак 
и с гръм се взривяваше в мойта душа, 
и светът рекушираше в руините от потрес.
Беше ми нужно да престъпя уви… 
Но сърцето се вдигаше все по-нагоре, 
за да бъде Словото, солово да звучи,
да излезе Слънцето от сърдечните ми застои.
Надолу – земята зеленее като леха, 
редом – небето като младенец диша…
Нови домове строя за света 
и звездния покрив поправям скришом.

***

Окосиха синовете ни като плевели,
Дъждът в мъртво рамо удряше… После 
Русия с недетски очи прогледна ли 
и до кога с тях ще ни гледа още?

В ПАМЕТ НА С. А. ЕСЕНИН

 „Ще моля Бог да не умре душата ми...” 

Дай Бог да не умре и моята душа – 
отново думите ти аз повтарям, 
над времето, отронващо ни в края.
Дай Бог да не умре и моята душа.

Над времето, 
над пропастта  

и над съдбата 
в обгорелите с пурпур 

синури от гори 
между Европа и Изтока, на земята ни, 
пожар свирепо множащ се гъмжи.

На Волга и Ока над сините води 
във мъката ни везана със есенна 

 тъга 
се моля аз Русия със стих да огради
сияйната и жива Есенинска душа.
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Абонамент

До 15-то число на всеки месец на 2019 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

КАЛИН КАЛИНОВ

ДУШЕВНИ ТЕРЗАНИЯ

В ранните часове на новия ден 
се качих сънен в пренаселения 
автобус и докато си перфорирах 
билета, почувствах че настъпвам 
някого с левия си крак по мазола.

-Извинявай, бабо! – обърнах 
се към прегърбената старица, 
която в този час на деня пътува-
ше нанякъде с букет свежи цветя.

-Баба е жена ти! – изграчи ста-
рицата като почти ме застреля с 
поглед на професионален 
обезкостител.

-Вас ли настъпих? Прощавай-
те! – отправих извиненията си 
към мустакат мъж, който пътува-
ше от лявата ми страна и ухаеше 
на джибри.

-Не си познал, бараба! – изму-
ча мъжът и едва не ме препарира 
с алкохолните си изпарения.

-Вас ли настъпих, госпожо? 
Извинявайте! – погледнах мило 
стройната блондинка, която пъ-
туваше някак си сгушена между 
мен и мустака-
тия мъж.

-Госпожица 
съм! поправи 
ме нежното 
създание и 
след като 
размърда нерв-
но проскуба-
ните си вежди направи кански 
усилия да премине напред в пре-
тъпкания автобус.

-Не може да бъде! – извисих 
глас – Преди малко настъпих ня-
кого с левия си крак по мазола. 
Искам да му се извиня!

-По-тихо, мен настъпи! – до-
чух изстрадана въздишка под 
зимното си палто.

-Кой си ти? – запитах с измъ-
чено от болка лице.

-Десният ти крак.

ЛИТЕРАТУРНА НОВИНА

Средствата за масова 
информация разпространиха 
прелюбопитната новина, че но-
вият носител на престижната ли-
тературна награда „Пулицър” е 
нашенецът Пульо.

Новината разгневила колегата 
му по перо Сульо и той по на-
шенски му завидял.

Сульо първо се напил, после го 
набил, а накрая му спретнал и 
едно компроматче.

П.П. Преди няколко часа орга-
низаторите на културното съби-
тие изпратиха факс, в който 
между другото се казва, че от 
следващото издание специално за 
Сульовците у нас ще бъде 
връчвана и алтернативната лите-
ратурна награда… „Сулицър”.

СТАРИЯ СИЛВЪР
АГЕНЦИЯ ЗА ПЛА-

ГИАТСТВО „СТАРИЯ 
СИЛВЪР” (АЗПСС)

Прочетете и вижте стр. 9 от 
„Рендосани мисли” на Калин Ка-
линов, 1996, Асеновград, предпе-
чатна подготовка и печат ЕТ 
„БЛАКОМ”,  ISBN - 954-90107-13-
4, художник Цочо Пеев, коректор 
Галя Сталева:

***
Ако човек знаеше, че съвестта 

му ежедневно се замърсява, щеше 
по-често да ходи на баня.

***
По примера на Сизиф, избу-

тахме не малко „КАМЪНИ” и 
„ДЪРВЕТА” до високите им 
постове.

***
Всеки творец с времето ще си 

намери и пространство.
***

МЯСТО ПОД СЛЪНЦЕТО 
ИМА ЗА ВСИЧКИ, НО ПОД 
СЕНКИТЕ – НЕ ГАРАНТИРАМ.

***
Борбата за кокал 

вече е добила по-
месен характер.

ВЪПРОСИ С 
ПОВИШЕНА 
ТРУДНОСТ: 

1. След така на-
печатаната тук (и 
преснета) стр. 9 от 
„Рендосани мисли” 
на Калин Калинов 
и след излъчването 
на 4-тата мисъл на 
3 февруари 2019 г. в 
„Законите на 
Мърфи” – предава-
не на радио „Хори-
зонт” от друго име, 
смущава ли Ви 
въпросът – кой е 
родител на посоче-

ния афоризъм: КАЛИН КАЛИ-
НОВ, ТУРХАН РАСИЕВ, ИВАН 
ТРОЯНСКИ, НЕДЕЛЧО ВИТА-
НОВ, РАДОЙ РАЛИН? (безспо-
рен отговор – КАЛИН 
КАЛИНОВ);

2. Възможно ли е един афори-
зъм 23 години след раждането си 
да стане законна рожба на друг 
писател? (безспорен отговор – 
НЕ, но възможен отговор – ДА: и 
плагиатите са хора);

3. Кое от горепосочените име-
на  би могло да извърши това ка-
то имате пред вид 
Димчодебеляновия стих: „… 
мъртвият не ни e враг.”?;

4. Каква в този случай форма 
на съществуване на хумора днес е 
плагиатството – хумористична 
или срамна? (безспорен отговор – 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СРАМНА 
ФОРМА)

Организатор на мемориала е 
варненският шахматен клуб 
„Георги Даскалов” и съоргани-
затор „Агрополихим” АД

В залата на Шахматна акаде-
мия – гр.Варна за пети пореден 
път се проведе мемориалът 
„Ангел Милушев” с награден 
фонд 500 лв. В надпреварата по 
ускорен шах участваха 31 състе-
затели. За призовите места 
борбата беше много оспорвана. 
Майсторът на 
ФИДЕ – Ста-
нислав Стоянов и 
км. Антон Коста-
динов с по 6,5 
точки от 8 
възможни разде-
лиха първо и вто-
ро място. На 
трето и четвърто 
място с по 6 
точки се класира-
ха международните майстори 
Валентин Панбукчиян и Коста 
Ангелов. 

Рутинираният състезател Па-
вел Янев с национално ЕЛО 
2295 и младежът Даниел Стоя-
нов с EЛО 1792 се включиха в 
шестицата.

В последния 8-ми кръг сре-
щата между първенеца Ста-
нислав Стоянов и Михаил 
Мързаков клонеше към равенс-
тво, но една секунда преди да 
падне флага спе-
чели майсторът 
на ФИДЕ Ст. 
Стоянов.

Михаил 
Мързаков е силен 
и природно нада-
рен, талантлив 
шахматист. На 
шахматното табло 
той винаги нами-
ра приблизително 
най-силния ход. 

М. Мързаков е бъдещ 
гросмайстор, а защо да не се ка-
чи и на шахматния трон.

След завършването на турни-
ра Л. Ованезов, инж. Милушев 

и много състезатели изказа-
ха благодарност на „Агропо-
лихим” АД с пожелания за 
успешно реализиране на 
продукцията им и про-
дължаване на съвместната 
дейност.

Награди получиха: 
като сеньор – междуна-

родният майстор Иван Яна-
киев;

като дама – Магдалена 
Маждракова и 
като най-добре класирал се 

до 14 години – Михаил Мърза-
ков.

Наградите връчиха Красен 
Николов – главен съдия и Ди-
митър Янев – секретар-опера-
тор.

Левон Ованезов – междуна-
роден арбитър на ФИДЕ и ръко-
водител на едноименния 
шахдом в гр. Варна

21.04.2019 г.

МЕМОРИАЛ „АНГЕЛ МИЛУШЕВ” 
ВЪВ ВАРНА

Ангел Милушев

Михаил Мързаков – детето чудо на 10 години


