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В „Летописни 
страници”, книга 
подготвена и издаде-
на от Недялко Илиев 
е описана историята 
на Техникум по 
индустриална химия 
„Д. И. Менделеев” в 
гр. Варна – от него-
вото създаване през 
1949 г. до 1999 г. Той 
функционира и днес 
като едно от 
престижните средни учебни за-
ведения у нас, но в тази лето-
писна книга са отбелязани само 
50 години от неговото съществу-
ване. В този отрязък от време 
точно и вярно е по-
казана една ярка 
пъстрота на учи-
лищния живот в ця-
лото му 
многообразие, 
жизненост и це-
леустременост на 
учители и ученици 
към знание и про-
фесионална реали-
зация в областта на 
химията. 

Българското училище е на-
рисувано живо и образно като 
учебно-възпитателен процес, ка-
то взаимоотношения учител – 
ученик, като социални преобра-
зования и иновации, като 
интензивно преодоляване на 
стари учебни канони и догми и 
как химическите знания се 
превръщат в професионални 
привички, навици и умения, в 
практическа насоченост в 
областта на голямата химия и 
хранителните технологии. 

В този техникум се започва 
от нулата, за да се достигнат 
върховни постижения в учебно-
то дело. Посочени са многоброй-
ни ситуации от педагогическата 
практика, които липсват в ди-
дактиката и теорията на възпи-
танието, разказани са 
неповторими случки и преживя-
вания, които са свързани не само 
с обучението по химия, а и по 
всички училищни дисциплини и 
са оценени прецизно от психоло-
гическа гледна точка като стой-
ност и значимост.

В тази документална книга 
няма сухо и протоколно изброя-
ване на хора, събития, факти, 
процеси и дейности по дни, ме-
сеци и години, а всичко е 
разкрито като човешки характе-
ри, като динамичен духовен жи-
вот. Тук има живи хора, жизнена 
училищна обстановка, жив 
контакт и сливане между ду-
ховността на учител и ученик и 
преодоляване на обективни и 
субективни трудности при 
изграждане на материалната база 

в училище. 
Недялко Илиев е колкото до-

кументално достоверен, толкова 
и с художествен поглед е описал 
силни човешки личности, в кои-

то има единение на 
интелектуалното и 
емоционалното, на 
научното мислене и 
практическото на-
чало. Направени са 
качествени ха-
рактеристики на 
учители от всички 
специалности, на 
училищни ръко-
водства и целия 
помощен персонал. 

Авторът е уловил жизнената 
енергия и творческите прозре-
ния на учителите и чрез споме-
ните на техните ученици е 
възкресена една значима учи-
лищна реалност призната у нас и 
в чужбина и от която можем да 
се учим и днес при усвояване на 
добрия педагогически опит. По-
казана е също училищна 
атмосфера с младите и 
възрастни учители и приемстве-
ността помежду им, целият ди-
намичен и раздвижен училищен 
и извън училищен живот, но над 
всичко е изявена волята и ра-
зумното чувство да се подготвят 
значими специалисти за голяма-
та химия. 

Недялко Илиев разказва за 
едно отминало образователно 
българско време, но то е ценен 
източник на кардинални пробле-
ми за съвременното българско 
училище. И се внушава катего-
рично как нравствената дързост 
и непримиримост преодоляват 
конюнктюрните и администра-
тивни норми и зависимости. 
Снимковият и мемо материал 
обогатяват и конкретизират 
автентичния текст. Цялата тази 
летописна и историографска 
книга е документално-худо-
жествен очерк за безценния пе-
дагогически български опит, без 
който не можем днес. Това е 
разковничето за пълноценно на-
ше съвремие. Приемственост 
между някога и сега, която е по-
сочена в тази книга. 

Академик Марин КАДИЕВ

ПРЕДИ И СЛЕД ГОЛЯМАТА ХИМИЯ

В края на м. септември 
приключват дейностите по 
проект

BG05M2OP001-3.002-0209-
C01 „Общуване без граници”, 
който се реализира в партньорс-
тво между СНЦ „Сдружение за 
защита на птиците – Виа Понти-
ка”, Община Варна, Основно учи-
лище „Константин Арабаджиев” 
и Начално училище „Васил Левс-
ки”. Проектът е с одобрен за фи-
нансиране бюджет в размер на 
515 640, 00 лв. и се осъществява с 
финансовата подкрепа на Опера-
тивна програма „Наука и образо-
вание за интелигентен растеж” 
2014 – 2020 г, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Евро-
пейските структурни инвести-
ционни фондове по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна 
образователна помощ „Образова-
телна интеграция на учениците 
от етническите малцинства и/или 
търсещи или получили междуна-
родна закрила”.

Постигната беше главната цел 
на проекта, а именно превенция 
на отпадане от образование и 

създаване на условия за социална 
реализация и интеграция на уче-
ници от етническите малцинства, 
в т.ч. от ромски произход чрез 
подобряване на условията за ра-
вен достъп до образование и обу-
чение.

Реализирането на дейностите 
осигуриха подходящи условия за 
развитието на потенциала на все-
ки ученик чрез разширяване на 
извънкласните и извънучи-
лищните занимания и осигурява-
не възможности за пълноценна 
социална интеграция на децата от 
различните етноси. Активности-
те по проекта бяха в различни 
области на социалната сфера, 
науката, спорта и изкуствата – 
биологично образование, 
театрално изкуство (куклен теа-
тър и драматургия), допълни-
телни обучения по български 
език, спорт, компютърно обуче-
ние, обучения по безопасно пове-
дение на пътя, обучение на 
учениците в училищна медиация, 
психологически тренинги и др. В 
рамките на проекта се проведоха 
уроци на открито в ботанически 
градини и резервати, учебна 
екскурзия до старите български 
столици, спортни състезания, 
представителни музикални и ба-
летни изяви, куклени и театрални 
представления.

Общата и специфични цели, 
както и планираните дейности на 
проектното предложение 
съответстваха напълно на целите 
на Програмата на Община Варна 
за интеграцията на деца и учени-
ци от различни етнически 
малцинства и в неравностойно 
социално положение, насочени 
към постигане на реални и трай-
ни резултата в образователната 
интеграция на учениците от 
малцинствени етнически групи.
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ОБЩУВАНЕ БЕЗ ГРАНИЦИ –
ОТ ПРОЕКТ ДО РЕАЛНОСТ

Оригинален, несравним, 
силно въздействащ с хума-
нистичния порив на творбите си 
Боян Ангелов продължава да 
предизвиква любопитството с 
творчество, в което основна 
константа е разбирането за чове-
ка.

Поезията му е пестелива и 
сдържана на пръв поглед, насо-
чена детайлно или конкретно 
импулсно с акцентиране за чо-
вешко възкресение, за възкресе-
ние на доброто, на хармонията, 
на нравственото, стоящи в осно-
вата на универсалните ценности 
и на ценностната система на 
съвременника.

Силно чувствителен и дълбо-
ко взиращ се в промените на ду-

ха, налагани от промените в 
живота, поетът насочва търсе-
нията си към самия смисъл на 
човешкия живот, към устоите на 
битието и с вътрешна напрегна-
тост и болка сочи причините за 
една или друга промяна, за едно 
или друго безвъзвратно отшумя-
ло състояние. Естествено, като 
очертава новата визия или ха-
рактерността на актуалното в 
контекста на желаното и на-
деждата.

С естетиката на фрагмента 
Боян Ангелов утвърждава 
истинското човешко аз и 
отхвърля фалшивото – една 
маска, която има реални очерта-
ния, но не и вътрешна сила. 
Подчертава, че човекът никога 
не остава единствено в хармония 
с духовните си превъплъщения, 
а винаги намира начин да 

ИЗ „ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИ-
ЧЕСКИ ПРОСТРАНСТВА”, КНИГА 

НА СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ

СЛЕД ПРОЧИТАНЕ-
ТО НА НЯКОЛКО 

СТИХОСБИРКИ НА 
БОЯН АНГЕЛОВ, 

ПОСЛЕДНАТА ОТ 
КОИТО – „ПОЧТИ 

НА ПОГЛЕД”, 2019 Г., 
ИЗД. „БОГИАННА”
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постигне себе си, да се слее с 
актуалното и да участва в „до-
сътворяването” на света като 
едновременно с това е и част от 
него, от неговата съзнателна, 
градивна, развиваща го 
структура или от неговата несъ-
вършеност, но затова пък – 
изпълнена с привлекателност.

Боян Ангелов е от поетите, 
които никога не забравят извори-
те – и на своята същност, и на да-
деностите, и на предпочитанията, 
и на екзистенциалните светове на 
светлината, и на надеждата. Те са 
винаги в съзнанието му и тяхно-
то присъствие в творчеството му 
е ярко видимо, чувства се 
постоянно – то е неизменна част 
от поетичната тъкан, от дълбочи-
ната на прозренията, от се-
риозността на поставените 
проблеми. 

Като всеки значителен поет 
Боян Ангелов изживява много 
остро и по специфичен начин то-
ва, което му предлага времето и 
това, което го вълнува, това, кое-
то го заобикаля и това, което е в 
представите му. Затова той се 
взира в древността, анализира и 
аналогизира, търси не само 
връзките, но и възможността да 
открие посоката, да намери пътя, 
по който да се върви. И като чо-
век, и като писател той поставя в 
основата на нещата не оцеляване-
то, а достойнството ДА СИ и да 
търсиш новото т.е. да разчиташ 
както на непобедения си и верен 
инстинкт, така и на обстоятелс-
тва, и на настроения, които водят 
напред и дават приоритет на не-
зависимото в полза на истинско-
то. Ето това е и откровението и 
истинската същност на пое-
тичното – безкрайна свобода и то 
истинска за разлика от някаква 
там фалшива освободеност, сво-
бода, в пространството на която 
се ражда универсалността.

Асоциациите и асоциативни-
те връзки в тази поезия са ярки, 
силни, категорично ясни. Те са 
част от градивността на худо-
жествеността и повишават 
въздействието на творбите, както 
и внушението на всяко едно сти-
хотворение.

Творбите на Боян Ангелов 
провокират силно читателското 
въображение. Несъмнено те са 
явление в литературния свят, 
както и в общокултурния, исто-
рико-философския и естетико-
художествен натюрел на съвре-
менната българска поезия.

Поетът Боян Ангелов е 
майстор на словесната импрови-
зация с будна философия на ми-
сълта, в която се подреждат 
стъпалата към голямата поезия, 
съществуваща чрез думите, но и 
отвъд тях… Той е с устойчиво, 
лесно наранимо, но преодолява-
що всяко предизвикателство све-
тоусещане, в което вибрира 
гласът на устойчивото, 
принципното и гордото, преми-
нали понякога през горчивината, 
болезнеността, но никога през 
неустойчивостта.

В пътуването към себе си все-
ки поет си поставя „вечните” 
въпроси. И им отговаря според 
таланта си…

Едно голямо благо за Боян 
Ангелов.

С ТВОРЧЕСКО
ВЕРУЮ – ПЪЛНО-
ЦЕННОСТТА НА 

ЖИВОТА

Стихотворенията на Ради 
Радев разкриват поетичната 
нагласа на автор, свързан с мо-
рето, природната красота, 
нравствените стойности, изме-
ренията на любовта, както и 
съвременното светоусещане на 
човека в отношението му към 
другия с ясно очертана позиция 
за нещо светло, свободно, 
вълнуващо и добро. Водещо ка-
то поетическа чувствителност в 
тези творби е желанието за сво-
бода, красота и полет, в които се 
въплъщава надеждата, търсена 
и реално видима, не анонимна, а 
конкретна, не илюзорна и химе-
рична, а реална и съзнателно 

определена. 
Огледалността на живота в 

тези стихотворения се пренася в 
бъдещето, където не е необхо-
димо да избягаш и да се спасиш, 
а просто да преминеш в него т.е. 
да преминеш в себе си с пози-
тивни и негативни асоциации, 
които ти носят духовното с ха-
рактерността на автентичност и 
самооценка след редица прежи-
вявания, нови моменти и 
съдбовни ситуации. И за 
всички, докоснали се до нея, то-
ва е поезия на стремежа към 
истината, на очаквани и нео-
чаквани изпитания, на трудния 
катарзис и на големия стремеж 
към смисъла, към философско-
то обобщение, към разбирането 
за живота като явление с гради-
вен характер и динамична чувс-
твителност.

Поетът смесва и съчетава 
образи, разкриващи драмата на 
човека край морето в ярък при-
роден контекст, одухотворява 
предмети наситени с морска 
образност и с морски привкус, 
използва понятия с полюсни ха-
рактеристики и с този худо-
жествен похват изразява 
устойчивост и последова-
телност, създава на места поли-

фоничност, което помага на ли-
рическия герой да се съхрани, 
въпреки обстоятелствата.

Всеки поетичен полет на Ра-
ди Радев в тази стихосбирка, 
колкото и реалистичен или ро-
мантичен да е той, завършва с 
отрезвяващата реалност. Голя-
мото желание да се избяга от 
сивотата на ежедневието, от 
тласъка на традиционното към 
пределната екзистенция, от на-
чина към промяната на ста-
туквото завършва с 
преосмисляне и състредоточа-
ване върху видимото като израз 
на невидимото, върху натрапли-
вото като антипод на изплъзва-
щото се, върху ясното като 
елемент на фантазното, върху 
човешкото като еманация на ду-
ховно-бурното и неовладяемо-
то.

Някои от стиховете на поета 
Ради Радев са дори крайно 
дързостни по отношение на 
разбирането за човека като 

фактор, самоопре-
делящ себе си и 
времето си. Той не 
възприема и не 
може да се съгласи 
с това, че в 
днешния свят по-
вечето от хората са 
лишени от 
интимността си 
заради обстоятелс-
тва, наложени от 
обществото, че 
чувствителността 
не е определяща за 
личността и че тя 
закърнява, че ду-
ховната обедня-
лост на хората за 
сметка на мате-
риалното ги прави 
манипулируеми, 
скучни, обезлича-
ва ги, уеднаквява 
ги. Липсата на 
индивидуалност и 
самороботизира-
нето водят към 

безчувственост и нехармо-
ничност и не към топлота на 
чувствата, а към усещане за све-
та на студеното и неуютното, на 
болезненото преживяване. Но 
реалният оптимизъм на поета 
надделява навсякъде – светли-
ната е по-силна от мрака, 
неприветливото и отблъсква-
щото не са водещи в живота, 
способността на човека да 
вижда с душата си го доближава 
до безсмъртие и му носи нравс-
твено просветление и морален 
напредък преди всичко.

И още нещо – Ради Радев 
умее да работи с епитета, разчи-
та едновременно и на определя-
щия, и на многозначния 
характер на думата като на 
места пестеливо и с умерен ла-
конизъм разкрива красотата на 
думата-символ, както и на дума-
та-знак.

Без да изчерпвам до тук 
достойнствата на поезията на 
Ради Радев, ще добавя, че това е 
една поезия на метафорично за-
кодиране на смисъла на чо-
вешкото общуване с 
универсалните ценности с ярък 
художествено-волеви изказ. 
Поезия на неизчерпаемата ду-
ховна връзка и хармония с при-

родата и между хората в 
изкуството да съхраним най-
доброто от нас.

ЗА ЛИТЕРАТУРАТА И 
ПРОЯВЛЕНИЯТА Й

Книга шеста – „ДУМИ… (за 
известни и неизвестни писатели 
и книги)” на академик Марин 
Кадиев продължава тенденция-
та на активно литературно-кри-
тическо, литературоведско и 
изследователско отношение на 

автора към съвременния лите-
ратурен процес и съвременната 
литературна продукция (нещо, 
което той прави през целия си 
съзнателен живот и особено в 
годините, когато е председател 
на Съюза на независимите 
български писатели). 

Селективният характер на 
студиите, интервютата, словата 
на автора, представени в тази 
книга в никакъв случай не нару-
шава и строго енциклопедичния 
й характер, който внася 
известна осветеност, дава по-
ясна визия и подреденост, на-
сочва блендата към останали в 
сянката на литературната дина-
мика новоизлезли книги или 
събития, заслужаващи внима-
ние – към имена, които с 
творчеството си и разнообразя-
ват, и обогатяват още повече 
литературното пространство у 
нас. 

Именно пространството на 
литературата ни много години 
наред вече академик Марин Ка-
диев разширява по този начин. 
Представя тематично и худо-
жествено ценни издания, 
излезли в момента, достойнс-
твата на които и да са забеляза-
ни, се посочват мимоходом без 
някой да се вгледа задълбочено 
в тях и да вникне в същността 
им, да се отнесе към написаното 
преценъчно, анализационно, 
изследователски, заставайки зад 
това творчество, ако то заслу-
жава – ако има ниво, постиже-
ние, принос. 

Широко е едно национално 
литературно пространство, в 
което литературното при-
съствие на всички автори – на 

автори от всички съюзи и от 
различни литературни сдруже-
ния и групи е постоянно. 
Именно то е полето за действие 
на академик Марин Кадиев – в 
широтата му той не само откри-
ва ценности, но и намира анало-
гови връзки с класиката ни, 
както и с най-доброто в литера-
турата ни, стимулира отноше-
нието на авторите към 
творчеството и ги насочва към 
още по-голяма самовзиска-
телност и задълбоченост.

Много и разнообразни 
въпроси буди тази 
книга. В нея чита-
телят наистина 
открива като че ли 
нов свят в литера-
турата – не онзи на 
до болка известни-
те от ученическите 
години или на те-
зи, които се носят 
на гребена на 
вълната днес и 
често пъти сами си 
създават вълните, 
а онзи – на „скри-
тите” автори, на 
тези, които или от 
скромност, или от 
липса на позиция 
не са достатъчно 
видими. И това е 
основната 
творческа задача 
на Марин Кадиев в 
книгата му – да 
дръпне завесата 
широко, да 
погледне встрани и 

в дъното на сцената: все пак е 
сцена.

Наблюдателността и 
енергичността на автора във 
втория случай са повече от впе-
чатляващи. Марин Кадиев 
представя рецензии или мнения 
за повече от 50 автори (за някои 
и по няколко), имената на които 
или не са известни на широкото 
литературно общество, или за 
по-познатите от тях никой не е 
писал, а книгите им заслужават 
внимание. 

Първото впечатление за 
„ДУМИ… (за известни и 
неизвестни писатели и книги)” 
е, че авторът се е справил с 
огромен литературен обем без 
да оставя непрочетена книга от 
цялата огромна съвременна 
книжна лавица. И го прави 
постоянно… 

Познавайки детайлно и за-
дълбочено българската литера-
турна историография, както и 
биографиите, и творчеството на 
българските класици Марин Ка-
диев приоритетно насочва вни-
манието си към неизвестното за 
тях, към неясното, съпоставно-
то, свързани с изясняване на си-
туации или състояния. Например, 
студиите „Уникално медицинско-
културно наследство на Атанас 
Цонков” – за рода Славейкови, 
„Срамно и позорно погребение” – 
за погребението на редактора на 
сп. „Златорог” Владимир Василев, 
„Рецензия за киноповестта „Васил 
и Петър Левски” на Делчо Стефа-
нов”, подкрепяща написаната на 
базата на нови изследвания за 
Левски киноповест, „Ветеранът” 
– за писателя Иван Маринов, 
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„Първостроителят” – за проф. 
Иван Шишманов, „Още за 
последните дни на Йордан 
Йовков в Пловдив”, както и дру-
ги са оригинални, интересни и 
впечатляват с нова информа-
ция, разширяват кръгозора на 
читателя, внасят допълнително 
познание за личностите в лите-
ратурата и случилото се с тях. В 
тази посока академик Марин 
Кадиев осъществява изключи-
телно полезна дейност – за 
разкриване на истината – на но-
ви части от нея или за поставя-
не на някои фактологично и 
исторически неудобни въпроси 
на дневен ред.

Неотменима част от света на 
тази книга са „Юбилейни 
поздравления и посвещения” за 
достолепната 80 годишнина на 
автора. 

Когато си направил толкова 
много за литературата и за хо-
рата, които я създават, не мо-
жеш да не понесеш и 
признанието.

ТАЛАНТЛИВО И 
УВЕРЕНО В ПОЕ-

ТИЧНОТО СЛОВО

В стихотворенията си Елена 
Димитрова е разкрила искрено 
и човешки душата си. 

И гледа на света от своята 
позиция, но не самозатворено и 
самовлюбено, а широко, задъ-
бочено, самовзискателно, 
уравновесено, нравствено, пре-
ценяващо. 

Мъдростта на годините, 
мъдростта на възрастта при нея 
водят до неизбежното отго-
ворно и внимателно взиране в 
сложностите на живота, което 
освен към равносметка, насочва 
поетесата и към нови хори-
зонти, към нови открития, към 
видими само за нейния поглед и 
нейното светоусещане състоя-
ния и изживявания. 

Естествено, това се отразява 
на тона на творбите, който 
освен с нотка на изповедност, е 
и дълбоко оценъчен, и освен 
моментен драматизъм носи пре-
ди всичко успокояващите нотки 
на смисъла на живота и уравно-
весеността, както и едно специ-
фично, чувствено 
приповдигнато отношение към 
времето – като към нещо, което 
отминава бавно и потъва в 
здрача. А ние усещаме това 
отминаване и се стремим да не 
го пропуснем т.е. боим се да не 
пропуснем момента да го изпра-
тим, да го назовем с истинските 
думи, натоварени с емоцио-
налността за него и с поуките.

Именно, поуките като че ли 
повече вълнуват и привличат 
поетесата, защото те обобщават 
нейното човешко аз и веруюто й 
в лабиринта на универсалното, а 
като носители на смисъла или 
посоката на художественото й 
развитие, изграждат 
концепцията на реалното в пое-
тичната тъкан, на вълнуващото 
съпреживяване,

на екзистенциалното.
Елена Димитрова е при-

върженик на точния изказ и на 
позитивната експресивност, на 
метафоричността, на съдържа-
телно-философската дълбочина 
на творбата, както и на хармо-
ничната многозначна сло-
весност при изобразяването на 
красотата в човешките взаи-
моотношения. В това отноше-
ние тя не отстъпва и при 
природните картини и среда, 
дори и двете (взаимоотношения 
и природа) да са нарушавани 
често от драматизма на случая 
или от природните промени. 

На места живописното в 
стихотворенията на Елена Ди-
митрова е толкова ярко, че 
бързо се откъсва от съзерца-
телния по принцип натюрел на 
поетесата и навлиза в битието 
като измеримост на стой-
ностното в живота й. 

Нейната лирика е съчетание 
от ежедневни състояния, които 
са в борба с травиалното, с нови 
– непредвидени или неочаквани 
ситуации, водещи до възниква-
не на различни асоциации, 
свързани с любовта, дома и се-
мейството, живота и житейския 
хоризонт на човека, доброто и 
злото край нас, усещането за съ-

вършенство, моралното и немо-
ралното, чистотата и 
омерзението, прекия път и лъ-
катушенето, спомена и вечното.

При Елена Димитрова няма 
еднопланови внушения – тя 
разчита на нюанса, на логи-
ческия мотив, умело борави със 
символи, сравнения и епитети. 
И създава представата за една 
фина духовност, за откривателс-
тво и дискретност с известна 
иносказателност, но преди 
всичко с прямота и житейски 
опит, които са без съмнение 
силните страни на нейния пое-
тичен глас.

С УСЕЩАНЕ И ЗА 
МИНАЛОТО, И ЗА 
ДЪЛГОВЕЧНОТО

Разказите на Стефан Ди-
митров са реалистични и 
вълнуват силно с размисли за 
живота и смъртта, любовта и 
омразата, за житейския кръ-

От стр. 2 говрат, за неотменимото и 
съдбовно даденото за човека, за 
влечението и отговорността, 
чувствителността и съдбовната 
предопределеност.

В тях са представени ситуа-
ции с драматичен характер, 
както и такива, които са свърза-
ни с избора и затова понякога са 
трагични, друг път – комични, 
често пъти проблемни и с висок 
вътрешен градус на 
преосмислянето.

По интересен, оригинален 
начин в някои от разказите си 
Стефан Димитров преплита 
реалността и фикцията, еле-
менти на личната си биография 
с измислицата, сериозния тон 
със самоиронията. Белетристът 
умее да разказва увлекателно, 
интелигентно, на места с изказ 
близък до характерния говор, с 
няколко щриха изгражда за-
помнящи се образи и човешки 
истории, които впечатляват и 
въздействат. В творбите му 
пулсира пълнокръвният живот, 
вникването в човешката душа, 
търсенето на отговори на мъчи-
телни въпроси, свързани с 
нравствения избор. 

Като автор Стефан Ди-
митров се отлича-
ва със силната си 
наблюдателност, с 
увлекателния си 
стил, с умението да 
се развива фабула-
та, със стремежа да 
се постигне равно-
весие между 
отделната личност, 
реалността и 
представите на чо-
века, да се ба-
лансират разумът 
и чувствата, да се 
проникне във 
вечното чрез ми-
молетното. Ду-
ховната нагласа е 
позиция за герои-
те, позволяваща 
им да преодолеят 
много трудности, 
да вземат точното 
решение, да се са-
моизградят въпре-

ки абсурди и несигурност, 
традиционната самовлюбеност 
или самоподценяване. 

Без съмнение повечето от 
героите на Стефан Димитров 
имат прототипи от реалния 
живот, но те не са нито на-
бързо снети от натура, нито 
фотографски пренесени в ху-
дожествената творба. Талант-
ливият разказвач е добавил 
свои художествени виждания, 
подчертавайки едновременно 
и индивидуалното, и превръ-
щайки ги в типажи. От съдби-
те на хората, за които животът 
едновременно е и радост, и 
изпитание, от преживяванията 
на малкия човек, на селския 
човек със сивото ежедневие и 
постоянните битови грижи, до 
човекът-мечтател и надаре-
ният в своята област, както и 
до всеки, изпълнен с уни-
версалните чувства и общочо-
вешки виждания се простира 
сюжетното и художествено 
пространство на „Разкази за 
човека”.

КАТО ЕПОПЕЯ 
БЪЛГАРСКА ИЛИ 

ЕДНА САГА ЗА 
ЖИЗНЕНОСТТА НА 
ЧОВЕКА В ГЕОГРА-
ФИЯТА НА ВРЕМЕ-

ТО МУ

Стефан Сарандев е зрял и 
завършен белетрист. 

В „Добруджа наша” – книга 
първа е осезаемо усещането на 
писателя за автентичност. 

Творбите са написани в ха-
рактерен стил, подчертаващ 
особената първородност на 
Добруджа и заедно с това увере-
ността на автора да следва 

съдбата и знаците й, да създаде 
герои, които уверено вървят по 
своя път. Тези герои са ярки и 
праволинейни, не проявяват 
разнопосочност нито в чувства-
та, нито в действията си и в 
мисленето си не само напипват 
пулса на времето, но и чертаят 
житейски перспективи, въпреки 
различни обстоятелства главно 
от междудържавен, житейски-
битов и нравствено-социален 
аспект. Нещо повече – техните 
прояви до голяма степен влияят 
на обществените нагласи и на-
сочват към събития с траен 
исторически и народностно-
значим характер.

Книгата обединява няколко 
исторически периода – последо-
вателни и характерни за исто-
рията на добруджанския край, 
отразяващи съдбата на няколко 
поколения и разклонения в един 
голям добруджански род. Вре-
мето на спокоен живот за чове-
ка в Добруджа се сменя с време 
на изпитания, с време на 
очакване, с време на надежда, 
както и с време на възвръщане 
на отнетото и навлизане на 
личността в нови измерения, в 
нови взаимотношения.

Създал творба в ха-
рактерния стил на събитийната 
последователност и участието в 
нея, на посланието и поуката, че 
светът, в който пребивава чове-

кът е свят едновременно и на 
полюсното, и на единството, 
авторът разчита на оригинална 
сюжетност с изцяло реа-
листично, но и много често с 
романтико-лирично звучене. 
Разнообразие на места внасят 
нотките с хумористичен и фи-
лософския оттенък в желанието 
на героите приспособимо и спо-
ред особеностите на случая да 
съградят своя живот, запазвай-
ки достойнствата и увереността 
си в значимостта на едно уни-
версално светоусещане.

Сакралността на добру-
джанския пейзаж и на родния 
шабленски край за автора в 
„Добруджа наша” е безспорна. 
Тя е вид нравствен максимали-
зъм, състояние и морална опо-
ра, и едновременно с това 

обсебващо 
състояние на ду-
ха. Родният край,  
вглеждането в ко-
рените, съживя-
ването 
едновременно на 
пределното и на 
безпределното за 
Стефан Сарандев 
са израз на бли-
зостта на човека 
със собственото 
му аз и обединява 
исторически и 
съдържателно 
времето със спе-
цифичната тъкан 
на човешкия жи-
вот.

Светът на 
красота и разми-
наване с красиво-
то, светът на 
противоборства, 
шумящи не само 
в делника, но и в 
човешката душа е 
представен със 

сложните нюанси на житейската 
драма и многобразието.

Стефан Сарандев е зрял бе-
летрист, хуманистично вглъбен, 
задълбочен патриотично, 
нравствено и екзистенциално, и 
познаващ не само драскотините, 
а и ударите на живота.

Едно от гнетящите го чо-
вешки състояния е безразли-
чието, към което могат да се 
добавят незаинтересоваността, 
безотговорността, отричането 
на видимите ценности и 
подхлъзването по имагинерност 
и химери.

Той е автор, който здраво 
стои на земята и реалистично 
поднася своите вълнения, умело 
използва контраста, намира 
интересни изразни нюанси, не 
се колебае да опонира на 
общоприетото, да използва 
сравнения и съпоставки, увели-
чаващи емоционалната натова-
реност на написаното.

Той има вродено чувство 
към природата, към единението 
с нея, с естеството. Вълнуват го 
крайните и драматични състоя-
ния, които превръщат при-
родния елемент във функция на 
чувството и на дълбочината на 
идеята.

Не му е чужд и друг подход 
освен разказният – по-разгово-
рен и прям, открит като изказ, 
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внасящ основно посланията или 
образността на близостта и 
разбираемостта, но и на 
твърдостта на характера на ге-
роите. Народностните, со-
циалните и философски мотиви 
в „Добруджа наша”, пейзажът и 
душевните преживявания вина-
ги се сплитат и допълват, и ста-
ват общо цяло.

Конфликтността между хо-
рата на принципа „наши” и „ва-
ши”, отчуждението между тях, 
разделящата ги граница – на-
родностна, социална или 
възрастова са сред основните 
тревоги на белетриста. Както и 
болките на ежедневието.

Стефан Сарандев майсторс-
ки детайлизира и изгражда 
контрастни състояния, умее да 
градира напрежението и да 
създава висок градус на вълне-
ние и усещане за евристичност у 
читателя. Използването на 
контрастта е специфичен негов 
похват, както и прямия и чужд 
на маниерност език – дълбоко 
образен и въздействащ.

Той е автор с безспорен пи-
сателски талант, доказващ чрез 
„Добруджа наша” възможности 
на белетрист с дълбоко психо-
логическо и оригинално 
творческо виждане.

ИЗ "ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИ ПРОСТРАНСТВА"

ИЗ „НЯМА НИЩО ПО-ЛОШО OТ ХУБАВОТО ВРЕМЕ”                                      

НE СЕ ОСТАВЯЙ
ДА ТЕ ХВАНАТ !
(единадесета божия запо-

вед)
                    
Дали от преживяното, дали 

от тихото жужене на климати-
ка, дали от „терапията”, но аз 
заспивам веднага щом си легна. 
И започвам да сънувам. Един 
отдавна желан сън. Нещо като 
сън по поръчка.                   

Вървя из някаква бя-
ломлечна мъгла, вероятно 
каквато по стандарта на 
представите ни би трябвало да 
е мъглата на оня свят. Стъпвам 
бавно и внимателно, както са 
ме учили, защото не виждам 
почти нищо около себе си. Са-
мо чувам някакви гласове – 
отначало тихи, после все по-
отчетливи.

– Хайде, бе! – провиква се 
някой, – От кога те чакаме... 
Що се забави толкова?

Познавам го този глас… То-
ва е Емил. Малко по малко 
мъглата я отвява някакво тече-
ние и аз вече различавам бяла-
та маса с бялата покривка – 
нали сме в рая. На масата – 
съответният брой чаши, ко-
фичка с вечен, нетопящ се лед 
и бутилка „Чивърс”. А около ма-
сата седят те – моите даскали в 
занаята. Емил си е опънал кра-
ката и ги е кръстосал по амери-
кански върху масата. Върти 
чашата си с уиски, любува се на 
танцуващите в нея кубчета лед 

и от време на време поглежда 
към мен с насмешливия си 
поглед, докато пуска по някое 
кръгче дим от синия 
си „Житан”. До него, 
свил се в бялото си 
кресло, увил се зи-
морничаво в жилетка-
та си, дими с  лулата 
си Авакум. Той е на-
вел замислено очи, ве-
роятно изчислявайки 
математически каква е 
вероятността такова 
чудо като мен да се 
пръкне пред тях. Или може би 
отново се е зареял из сокаците 
на Змеица, вслушвайки се в пе-
сента на чановете от Момчи-
ловските ливади, по които с лек 
пирует се носи изящната фи-
гурка на Спящата красавица. А 
Любо още като ме вижда, оста-
вя пред себе си олющения фо-
тоапарат, става  от стола и 
започва да се разхожда леко 
провлачвайки крак, разтривай-
ки от време на време мястото в 
хълбока, където заседналият 
куршум му създава проблеми.

Онемял съм от неочаквана-
та среща и за това само 
пристъпвам  от крак на крак 
като пред началници и мълча. 
По едно време все пак решавам 
да кажа нещо и започвам да 
мънкам.

– Ами, не бях я предвидил 
тази среща с руснаците... Някак 
неочаквано ми дойде...

– Нали ти казвам, че е но-
вобранец още... – констатира 

ехидно Емил, – Колко години 
ти трябват още, за да го научиш 
този занаят и да се усещаш за 
такива моменти?

– Ей, Авакуме, – 
леко го побутва Лю-
бо, – Виж кой е до-
шъл... Нашият 
новобранец.

– Новобранец, но 
малко в напреднала 
възраст, – отново се 
намесва Емил със 
закачките си, – Не 
виждате ли, че е по-
стар от нас...

– Може и да е натрупал го-
дини, но ти знаеш, брат ми, че 
човек и на сто години все но-
вобранец може да си остане в 
занаята.

– Що се заяждате с момче-
то? – намесва се най-после с ти-
хия си приглушен глас Авакум, 
– Я, Миро, не им обръщай вни-
мание, а сядай и налей... Ако не 
друго, поне с твоето идване да 
се случи нещо, че тези вече ми 
омръзнаха с вечните им 
остроумия...

Чукаме се и отпиваме. Лю-
бо, вече седнал, ме поглежда  
сериозен дори леко начумерен.

– Почвай, – казва той, както 
си знае, – Давай я информация-
та, няма цяла вечност да те ча-
кам, я!

– Ха- ха!, – смее се Емил, 
–Добре го каза – „цяла 
вечност”. Що? Ти да не би да си 
забързал за някъде? Ха-ха...

– Емиле, Емиле... – реплики-
ра го Любо, – Ти никога няма 

да разбереш, че има ред в тези 
неща...

– Какво да казвам, – питам.
– Гледай го хитреца, – нами-

га Любо на Емил, – На краста-
вичар краставици продава. Що 
не си кажеш, Миро, как можа 
да се оставиш американците да 
те минат?

– А, то не бяха американци-
те този път, – почвам аз, – 
руснаците ме очистиха. Нали 
видяхте?

– Е, да, братушките те 
очистиха, но теб те изиграха 
американците и те те сервираха 
на руснаците, нали! – обобщава 
Емил, както винаги прав. – За-
това е занаятът, да успееш да се 
измъкнеш и да оцелееш.

– То на всекиго може да се 
случи, – някак отнесено конс-
татира Любо. Останалите обаче 
мълчаливо отминават реплика-
та, явно не искат да го натискат 
по мазола.

И пак Емил:
– Това е, Миро. Знаеш 

принципа – който е искал да 
няма проблема умиране, да си е 
стоял при майка си и баща си. 
В нашия занаят и това удоволс-
твие е включено от самото на-
чало.

Тук  аз се сещам, че мога да 
говоря и се обаждам.

– Аз по едно време взех да 
се тревожа, че ще се просна в 
къщи и като редови пенсионер 
по тривиалния начин ще я ча-
кам госпожата.

– Е, значи си изкарал 
късмет, – обажда се и Авакум и 

С ГОЛЯМ ТАЛАНТ 
И С ХАРАКТЕР

Владимир Стоянов е от тези 
поети, които съчетават поети-
чен талант и музикален талант 

и предпочитат да поднесат сло-
вото не само в неговото 
естествено словесно богатство 
и фундаменталност, а с до-
пълнителното внушение на 
собствена композиция и 
изпълнението й.

„БЛАГОВЕСТИЕТО НА 
ДУМИТЕ За буквите” е уни-
кална стихосбирка, разкриваща 
интереса на поета към 
основните въпроси на битието 
чрез утвърждаващото отноше-
ние към изначалността на сло-
вото – в случая на буквената 
същност и богатство на нашата 
азбука, стоящи в основата на 
духовното развитие и извися-
ването на човека – от глаголи-
ческия към кирилския й 
вариант и до съвременната й 
същност. 

Книгата е апотеоз на букви-
те като знаци – в стихотворен 
план и пиктограми, дълбока по 
възторг възхвала на словесното 
богатство и на звученето на ду-
мите в речта, в общуването, 
във връзката на човека с види-
мото и невидимото, както и 
концептуално виждане на пое-
та и на поета-музикант за 
изкуството (изкуствата), че са 
носители на човешкото време, 
на човешката мисъл и на ка-
тарзисното като възможност за 
пространственост на личността 
и на таланта в глобалното него-
во проявление и въздействие. 
Нещо повече – тази книга Вла-
димир Стоянов създава като 
житие – житие на буквите, чия-
то непреходна стойност се 

извисява над всичко направено 
от човека и над всички човеци, 
над върховете на земното, оза-
рено с искрата на вечното.

За стихийността и преодо-

ляването й, за неизвестното и 
преживяното, за необходимото 
и желаното, за живота и смърт-
та Владимир Стоянов търси 
отговорите в съдбата на чо-
вешкото отношение към думи-
те, към техния крилат полет, 
към тяхната универсална зна-
чимост. 

Творческото амплоа на този 
поет е изпълнено главно със 
смисъла – със смисъла на 
всичко, което ни носи животът: 
добро и зло, красиво и грозно, 

светлина и тъмнина, радост и 
болка, страдание и утеха… И 
със смислеността на поети-
ческото и музикално аз на 
личността, стремяща се да 

овладее процеси и съби-
тия, значения и причини, 
еднопосочност и 
сложност.

Поетическото верую 
на Владимир Стоянов е 
проникновената, лако-
нична и силна позиция 
на  думите, с философс-
ката категоричност, с мо-
ралните и етични 
същности на времето, със 
стойностите на живота и 
се отличава със сериозно 
творческо, задълбочено 
вглеждане във всичко 
около нас. И всичко това 
е много далече от по-
върхностното възприе-
мане на живота, от 
маниерниченето, от съ-
жителството понякога в 
нечие творчество на по-
върхностно и фунда-

ментално, на елементарно с 
преднамерено усложнено.

Без да се стреми към посту-
латност поетът постига хармо-
ния между словото и неговото 
звучене в съзнанието на чита-
теля, постига универсалност и 
обемност на чувството, 
нееднопланово  достига до уни-
версализиране на темата, на 
мотива. Така всяко стихотворе-
ние завладява още с първите 
няколко стиха, предизвиква на-
сочеността на вниманието, 

вълнува със своята естестве-
ност и привлича с чистотата и 
точността на словото, носещи 
истинност и пълнота.

Във всички стихотворения 
на Владимир Стоянов опти-
мизмът е налице, защото живо-
тът е повече от даденост 
(животът на буквите) – той е 
неунищожим (те са неунищо-
жими).

Всеки един от мотивите на 
своите стихотворения поетът 
умело развива и довежда до 
дълбочината на смисъла – това 
е характерен негов похват, при 
който от конкретизацията се 
стига до универсалността.

Като всеки сериозен творец 
той не може да избяга от 
тежките въпроси на битието. А 
те са: ежедневие и вечност, ви-
димо и невидимо, неясното и 
прозрение, благодарност и 
неблагодарност, отсамно и 
отвъдно, кипеж и застой, 
топлина и студ в човешката ду-
ша, триумф и падение, 
съдбовност и даденост и др.

Никъде в неговите сти-
хотворения няма странно съ-
жителство между словна 
прецизност и словно огрубява-
не, което е също един от специ-
фичните похвати на автора.

Владимир Стоянов владее 
до прецизност словото и 
творбите му вълнуват и впе-
чатляват.

Той е поет със значимо и 
утвърдено поетично перо и с 
ярка творческа различимост.

заедно с думите вдига чашата 
си, – Все пак добре си ни до-
шъл. Сред свои хора си и ня-
май никаква грижа. Ако не 
друго поне всички се събрахме 
– от всички краища на времето 
и пространството. Да си общу-
ваме най-после заедно, а не от 
различните страни на барика-
дата... В нашия задружен 
шпионски колектив, ха-ха.

Отпиваме. И отново Авакум 
взема думата, боейки се да не 
почнат ония двамата с ла-
кардиите си.

– Хайде, оставете го вече, не 
сме на партийно събрание. 
Тръгвай, Миро, там твоите те 
очакват. А ние да си гледаме ра-
ботата... И да чакаме другите... 
Нещо последно време зачести-
ха новодошлите.

– Какви са ти проблемите, 
Авакуме, – обажда се все пак 
Емил, – Важното е дядото да не 
ни се разсърди и да ни отреже 
от дажбата и да нямаме с какво 
да разбъркваме леда в чашите. 
Другото са подробностти. А те, 
подробносттите, знаеш, и тук, и 
на земята са вечни.

Аз ставам, кимам и тръгвам 
нататък из мъглата. Пред мен 
вече се чува тихото жужене на 
множеството гласове – гласове-
те на тълпата от „наши”. И вече 
съм се устремил нататък. Да 
търся „моите”. Да се прибера 
при тях.   

И се събуждам. Кокоря се 
върху мократа възглавница и се 
чудя, като какво беше всичко 
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това – носталгия, предчувствие 
или последица от случилото се.

Едва дочаквам утрото, за да 
се кача във  въртолета, който 
размахва перки, вдига врява, за-
вихря натрупаните преспи около 
себе си и бавно се заиздига наго-
ре. После, набрал необходимата 
му височина, леко навежда му-
цуна и се втурва напред над 
върхарите и скалите. 

В такива случаи обикновено 
при мене сработва транспорт-
ният синдром, който си го нося 
още от школата и почти заспи-
вам. Сега обаче решавам да си 
спестя дрямката и да продължа 
да се любувам на снежната иди-
лия под нас, която не съм сигу-
рен дали ще видя пак. 
Прелитаме над паяжината от 
всевъзможни лифтове, над ша-
ренията от разноцветно 
очертани писти и от пъстрите 
скиорски костюми по тях, над 
струпаните по хълмовете хоте-
ли и вили. После за последно 
правим един завой, като че спе-
циално за мен, над стадиона 
със скишанците, след което се 
отправяме по дефилето в посо-
ка към Мюнхен.

Отпускам се на креслото и 
все пак затварям очи, но ме 
стряска крясъкът на единия от 
пилотите

– Бе, какво става тук! 
Той току-що е забелязал, 

как покрай хеликоптера е 
изсвистяла ракета.

– Виж! И втора идва към 
нас – изпищява в паника дру-
гият пилот. И веднага след това 
нещо изтрещява над главите 
ни.

Въртолетът започва с вой да 
се върти около оста си, 
провлачвайки след себе си 
опашка от гъст дим.

– Мей-дей, Мей-дей, – почва 
да вика първият пилот, а вто-
рият вече си е хванал в ужас 
главата и я върти наляво на 
дясно, загубил надежда за по-
мощ от някъде.

Помощ няма да има. Това е 
от ясно по-ясно. Ние падаме.Е-
то, за какво бил сънят, който е 
на път да се сбъдне.

Докато се въртим, ме обзема 
познатото ми спокойствие, с 
което срещам всяка беда. Този 
път последната. Все едно.  
Почти съм доволен, че най-
после е дошъл краят, времето 
на Голямата почивка. Съзнавам, 
че след секунди и аз ще съм ве-
че „починал” и бързам да си 
поръчам в „компютъра” скъпия 
образ на сина ми. Кой знае за-
що той се появява пред мен не 
какъвто е сега, а като малък. 
Едно малко човече, с рошава 
начупена „на масури” коса, с 
вечно ухилена двузъба 
усмивка, устремил се през тре-
воляците на парка с протегнати 
ръчички към мен... А от устата 
му излиза многократния 
възторжен рефрен – „тате-е!”. 
Вик прекъснат от трясъка. 

После идва тишината. От 
оня тъмночерния десен, дето й 
викат Голямата скука.

ПАВЛИН ПАВЛОВ

От стр. 4 Виелица… Снегът се въртеше и 
изпълваше  въздуха  с  бели  завеси. 
Непрогледност, бeлота и студ…

Малката  Мая  гледаше  през 
прозореца,  когато чукането по вра
тата  я  стресна.  Момичето  скочи, 
доближи се до вратата и попита:

– Кой е?
–  Аз  съм,  майка  ти  Леонора, 

отвори ми.
–  Не  мога  –  отвърна  малката 

Мая – баба ми заръча да не отварям 
на никого.

–  Да,  точно  така, 
правилно ти е заръчала 
баба ти, но аз съм май
ка  ти – продължи Лео
нора като ту се смееше, 
ту се тревожеше, че не 
може да види и да пре
гърне дъщеря си.

Леонора  остана 
още  малко  пред  врата
та, долепи ухо и чу ле
ките  стъпки  на Мая  да 
се отдалечават.

Мая се доближи до 
печката,  отвори  малката  вратичка, 
видя  как  тлееше  огънят  и  бързо 
хвърли  дървено  трупче.  После  взе 
металната пръчка и разбърка, както 
баба ѝ я беше научила.

Залепи  се  отново  на  прозореца 
и  видя женска фигура,  загърната  с 
огромен шал и дебело палто, боре
ща се със снежния вятър, опитвай
ки се да се придвижи. Това не беше 
баба ѝ. Жената беше висока, строй
на, навярно беше тази, която преди 
малко  чукаше  на  вратата  и  ѝ  каза, 
че е нейна майка.

Мая  се  приближи  отново  до 
печката,  сложи  чайника  и  зачака 
водата да се затопли. После пусна в 
него липовите листа и както баба ѝ 
я беше научила, изчака няколко ми
нути.

Отиде  отново  до  прозореца  и 
видя стройната жена почти до про
зореца,  закрила  почти  цялото  си 
лице – само огромните ѝ черни очи 
се виждаха.

Жената  отново  почука  на  вра
тата. Мая се доближи и запита:

– Как  се казвате? Откъде идва
те?

–  Аз  съм  майка  ти,  Леонора, 
идвам  от  далече,  моля  те,  отвори 
ми. Кога ще се прибере баба ти?

–  Баба  отиде  до  фермата  да 
изроди малко козленце и да донесе 
прясно мляко. Тя  отиде  със Сивчо, 
който тегли каручката.

– Отвори ми,  моля  те Мая, ще 
чакаме заедно баба ти.

Детето  отиде  до  вратата, 
дръпна  резето  и  видя пред  себе  си 
замръзналото лице на жена с пора
зителна красота. Изтича обратно до 
печката и изчака жената да влезе.

Стройната  жена  свали  дебелия 
шал  от  главата  си.  Грижливо 
прибрана беше кестенявата й коса с 
шнола от старо злато, с обеци като 
капки,  а  кожата  ѝ  като  че  ли  беше 
загоряла от слънцето. 

Сърцето  на  Мая  биеше  силно, 
изчакваше  своята  събеседничка 
първа да заговори.

Леонора се доближи до Мая и я 
погали  по  главата.  После  седна  на 
столчето до печката и започна да си 
топли ръцете. Извади от чантата си  
кутия захаросани плодове.

– Искате ли липов чай? – попи
та Мая.

– Да, много обичам липов чай. 
Твоята  баба,  която  ми  е  майка,  ме 
научи  да  го  попарвам,  тук,    върху 
тази  печка  –  и  подаде  кутията  със 
захаросани плодове на Мая.

Мая поднесе чая в любимата си 
чаша и погледна жената в очите. Тя 

се у дома, а съпругът ми рече: „Ка
лино,  ще  омъжим  нашето  момиче 
за  този  прекрасен  момък,  не  видя 
ли  как  танцува  с  нея  цяла  вечер  и 
ни изпрати с подаръци.”

Нашата  дъщеря  ни  слушаше,  а 
очите  ѝ  блестяха,  тя  се  беше  влю
била в красивия младеж.

Вдигнахме сватба.  Цялото село 
се весели, а дъщеря ни се превърна 
в  истинска  принцеса.  След  година 
се  сдобиха  с  чедо  –  момиченце  с 

ненадмината  красота  и  точно  кога
то  щастието  беше  пълно  се  случи 
найголямата  беда.  Разбойници  на
паднаха  къщата,  не  само  я  ограби
ха, но и убиха красивия стопанин, и 
отвлякоха  дъщеря  ми.  Единствено
то,  което моята Леонора  успяла  да 
направи, било да скрие бебето, уви
то  в    одеалце  в  печката  за  дърва, 
която  от  години  не  се  ползвала  и 
имала  дупки.  Така  се  прокрадвал 
въздух в печката…

Когато  чухме  за  нещастието, 
хукнахме  с  дядо  ти,  търсихме  във 
всички стаи, викахме, плачехме, до
като  накрая  чухме  детски  плач  да 
идва  от  запустялата  печка.  Дядо  ти 
отвори капака и твоето малко личи
це, Мая, се успокои. Прибрахме се в 
нашата  стара  къща.  Започнахме  да 
се грижим за теб, търсихме вести за 
майка ти, но нямаше и следа.

Мая гледаше баба си и силно се 
притисна  до  рамото  ѝ.  Очите  на 
Леонора изглеждаха още поголеми 
–  като  огледала,  в  които  Мая  се 
оглеждаше  с  онова  особено 
подсъзнателно  чувство,  че  това  са 
очите, които сънува много често.

Тогава Леонора помоли:
– Мамо, нека да продължа сега 

аз, какво се случи, когато се опита
ха да ме отвлекат. Но преди това – 
обърна се към Мая – всяка вечер те 
вдигах на ръце и се вглеждах в очи
те ти, които са същите като на баща 
ти и  ти пеех детска песничка,  а  ти 
се  усмихваше,  като  че  ли  разбира
ше всичко.

Вечерта,  когато  нахлуха 
разбойниците  и  убиха  баща  ти,  аз 
се скрих в една от стаите, пових те 
и  те  скрих в печката. Точно когато 
се измъквах от прозореца  към  гра
дината,  където  имахме  скрита 
пушка,  ме  достигна  един  от  тези 
разбойници.  Хвана  ме  за  косата  и 
когато  ме  дръпна  към  себе  си, 
успях  да  го  ударя  по  главата  и  да 
избягам. Бягах дълго, през две гори 
и стигнах един кладенец. Скрих се 
в него и ги чух да подминават кла
денеца. Когато излязох не знаех коя 
съм  и  не  помнех  нищо.  Скитах  се 
из  гората, катерих се по дърветата. 
Изглеждах  дива,  дрипава  и  бях 
много  гладна.  Така  достигнах  до 
прага на изоставена къща, останала 
без сили заспах пред портата.

Баба  Калина  следеше  разказа, 
научавайки  за  първи  път  патилата 
на дъщеря си, а Мая още посилно 
стискаше ръката на баба си.

Леонора  спря  да  говори,  отпи 
от липовия чай и после продължи:

–На  сутринта  се  събудих  в  ме
ко, удобно легло. Опитах се да ста
на, но нямах  сили. Тогава към мен 
се доближи стара жена и ми подаде 
чаша с отвара от билки: 

–  Пий  момиче,  много  си  изто
щена. Сега ще ти донеса да хапнеш 
и малко месце и картофи.

В  началото  не  говорех,  гледах 
тази  добра  жена,  но  не  знаех  коя 

съм, какво да кажа и какво да пра
вя.  Превърнах  се  в  дете,  което  на 
вид  е  голямо.  Всеки  ден  започнах 
по  малко  да  се  възстановявам,  а 
старата  жена  ми  четеше  приказки, 
готвеше  и  беше  чисто,  топло  и 
уютно.

Жената ми  разказа,  че  от  годи
ни живее  сама и че има всичко, от 
което се нуждае и че била монахи
ня. Нарушила една от клетвите и я 
принудили да напусне монашеския 
дом.  Така  се  изолирала  далече  от 
всички и от всичко. Грижите ѝ към 
мен  не  ѝ  тежяха,  напротив,  всяка 
вечер  се  молеше  да  се  подобря  и 
дори  започна  да  си  тананика. Пее
ше  прекрасно.  Една  вечер  жената 
запя детска песен, която ми се сто
ри позната. Помолих я отново да я 
изпее.  Запяхме  двете  и  като  порой 
се изсипаха сълзи от очите ми, по
чувствах странна болка в гръдта, но 
пак  не  осъзнавах  защо. Монахиня
та  ме  прегърна  и  каза,  че  посте
пенно  ще  се  възстановя  и  ще  се 
сетя коя съм и къде са близките ми. 
Не  знаех, че съм живяла така цели 
5  години. Постепенно си възстано
вявах  паметта,  а  в  главата  ми 
кънтеше  плач  на  дете.  В  началото 
не знаех защо. Една сутрин чух ня
кой  да  удря  на  вратата  и  се 
стреснах. Такова чукане, такъв шум 
се  вдигна  в  нощта,  когато  ни  на
паднаха. Скочих и се скрих зад вра
тата,  изтръпнала  от  ужас.  Баба 
Траяна  отвори,  а  пред  нея  стоеше 
човек на средна възраст. Баба Трая
на  подскочи  от  радост  и  го 
запрегръща.  Това  беше  брат  ѝ,  ко
гото  не  беше  виждала  от  години. 
Седнахме  на масата.  Той ме  гледа
ше,  разпитваше,  но  аз  все  още  не 
знаех коя съм. Тогава той извади на 
масата  кутийка  със  скъпоценности 
и каза:

–  Бях  в  големия  град,  оттатък 
тази планина и търговията е оживе
на.  Успях  да  закупя  тези  бижута, 
мила сестро.

Баба Траяна ги погледна:
–  Да,  колко  са  изящни  и 

майсторски изработени.
Старата жена ми подаде шнола 

за коса и чифт обеци и рече:
– Ето, те са за тебе, ти си млада, 

красива.
Когато  ги  взех  в  ръцете  си 

потреперах, това бяха моите бижу
та.

Обърнах се към брата на бабата 
и му казах:

–  Това  са  мои  бижута  –  за
мислих  се  и  се  опитвах  да  си 
спомня как знам това.

– Купих ги от търговец на паза
ра – оправда се човекът. Не подози
рах, че могат да са откраднати.

Настъпи вечерта и аз си легнах, 
а  очите  ми  шареха  по  тавана,  не 
можех да заспя. 

На  другата  сутрин  скочих, 
вдигнах си косата, сложих шнолата 
и обеците и се погледнах в огледа
лото.  Тогава  дочух  гласа  на  мъжа 
ми: „Колко си красива, ти си цялата 
красота  на  света…”  и  постепенно 
гласът  затихна.  Аз  знаех  вече  коя 
съм.  Прегърнах  баба  Траяна  и  за
почнах да ѝ разказвам. Брат ѝ слу
шаше,  а  бабата  –  изтриваше 
сълзите  от  очите  си.  Тогава  той 
обеща да ме върне в моето село, но 
му  отне  време  да  намери  каручка. 
И ето ме тук с вас.

Малката  Мая  оглеждаше  лице
то  на  майка  си,  красивата  шнола, 
вплетена  в  лъскавата ѝ  коса и обе
ците, които приличаха на капки.

– Аз  също  знам коя  съм – каза 
Мая  и  погледна  майка  си,  погали 
баба си.

беше  виждала  тези  очи,  помнеше 
ги,  това  са  очите от нейните  съни
ща. Тогава като че ли чу и позната 
песничка,  за  миг  се  разсея,  но 
погледна отново Леонора. В малка
та  главица  хаотично  се  въртяха 
мисли  каква  ли  е  връзката  между 
нея, песничката и тези очи.

Вратата  се  отвори.  Цялата 
покрита  със  сняг  баба  Калина  се 
разтропа на прага…

– Хайде Мая,  вземи  бидончето 

с млякото, ето тук, до 
вратата  –  и  топло 
погледна  към  Мая, 
когато видя Леонора.

Баба  Калина  се 
засили  със  ситни 
стъпки  и  прегърна 
силно  дъщеря  си. 
Сълзите се стичаха по 

лицето  на  старицата,  а  Леонора  я 
целуваше и също хълцаше:

– Мамо,  мамичко,  колко  много 
те обичам…

Мая  следеше  тази  трогателна 
сцена с бидончето в ръце и не знае
ше какво да каже.

Баба Калина се отдръпна от дъ
щеря си, доближи се до Мая и ѝ ка
за: 

– Това е  твоята прекрасна май
ка,  запазила  е  красота  си,  от  която 
ти си наследила много, внучето ми.

Леонора  се  доближи  до  Мая, 
клекна  на  нивото  на  очите  ѝ  и  я 
прегърна:

–  Колко  пъти  съм  сънувала  и 
съм мечтала за този момент – да се 
завърна и да прегърна моето скъпо 
момиче.

Мая  не  помръдваше,  инстинк
тивно  усети  нещо  познато,  нещо, 
което винаги е чувствала подсъзна
телно,  но  все  още  не  се  досещаше 
какво точно.

Отдръпна се с плаха усмивка и 
отново  хвърли  дръвце  в  печката. 
Там беше нейното убежище. Стара
та  жена  следеше  движенията  на 
внучката  си  и  усети  тягостното 
напрежение  в  поведението  на  мо
мичето. Отиде до нея и й каза:

– Сeга  е  време  да  ти  разкажем 
истината за твоите родители, тук, в 
присъствието на майка ти. Сега съм 
найщастливата  майка  и  баба  – 
моите любими момичета са до мен 
и никога няма да ви изгубя!

– Разкажи ми бабо, разказвай – 
Мая  седна  на  малкото  диванче  до 
баба си.

–  Живеехме  хубав  живот, 
изпълнен с радост, със смях, здраве 
и  с  хората,  които  обичаме.  Рабо
техме от сутрин до вечер на нивата, 
хранехме животните, но умеехме и 
да се веселим, да пеем, да се съби
раме с приятели. В селото се появи 
млад  и  много  красив  мъж.  Той  си 
купи  найхубавата  къща  в  края  на 
селото, ремонтира я, направи я като 
замък.  Често  организираше  съби
рания с танци и много храна. За не
го  работеха  найработливите 
момци  на  селото.  Земите  му  бяха 
плодородни, богатството му се уве
личаваше,  а  добрината  му  беше 
пословична  –  баба  Калина  спря  и 
погледна  тъжното  лице  на  дъщеря 
си. Хвана ѝ ръката и продължи – 

На  една  от  забавите  за  първи 
път  взех  и  моята  красива  дъщеря 
Леонора.  Цяла  нощ  стопанинът  на 
замъка  танцува  само  с  нея,  погле
дът  му  не  се  отместваше.  Накрая 
ни изпрати с подаръци. Прибрахме 

ТИТИ ШАХИНЯН (Такухи Минасян)

ПЕЧКА С ДРЪВЦА
(Из „Приказки през вековете”)
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ЕМИЛ ГАНЧЕВ – 6 клас  

На 19 август 1860 г. във 

Варна се открива първото 

българско училище. Учител там 

е Константин Тодоров Араба-

джиев, роден в Арбанаси и учил 

при даскал Никола 

Златарски.

Варненската 

общественост 

дълбоко цени и 

уважава учителя. В 

знак на призна-

телност построява 

училище, което да 

носи неговото име.

Горд съм с мое-

то училище, защо-

то е хубаво, учителите са добри 

и тук открих много приятели.

Като се върна назад в споме-

ните се сещам за първия учебен 

ден, който толкова много 

очаквах. Тук намерих и добри 

приятели, и грижовни учители. 

Радвам се и с удоволствие прео-

долявам новите предизвика-

телства. Уважавам учителите си 

затова, че ми позволяват да спо-

делям с тях трудни моменти, не-

зависимо дали са свързани с 

училище, с приятелите или със 

семейството.Те са тези, които 

ми помогнаха да навляза в 

тънкостите на родния и чуждия 

език, да потъна в дебрите на на-

шата и чужда история, мислено 

да обходя различните географс-

ки ширини и дължини. Пред 

мен се откри огромен прозорец 

към света.

Не мога да забравя и нещо 

много важно! Освен знания тук 

възприех и първите уроци по 

дисциплина, ред, търпение, то-

лерантност към другите, 

честност и отговорност. А къде 

без тези качества? Те ще ми бъ-

дат винаги в услуга и ще ме во-

дят напред и във вярната 

посока...

Спокойно и уверено мога да 

заявя, че аз съм това, което съм, 

благодарение на моя упорит 

труд и любознателност, подкре-

пяни, ръководени и насърчава-

ни от моите родители и 

учители.

        

КРИСТИНА ДИМИТРОВА 

– 5 клас

Аз съм на единадесет годи-

ни. Вече шеста година уча в 

моето училище „Константин 

Арабаджиев”. Особено съм 

щастлива, че тук  е учил и за-

вършил основното си образова-

ние и моят по-голям брат – Сте-

фан.

Никога няма да забравя 

първия си учебен ден. Очаквах 

го със смесени чувства. От една 

страна се плашех, а от друга – се 

радвах. Не знаех кого ще 

срещна там, как 

ще ме възприемат 

другите, ще ме 

уважават ли, ще 

има ли такива, 

които ще ми се ка-

рат?... Моята баба 

ме успокои, още 

повече, че тя е 

учителка. Каза ми, 

че ще минат ня-

колко дни, а може 

и седмица, и аз лека-полека – ще 

свикна. Не й повярвах напълно, 

но все пак малко ми олекна.

Много се вълнувах и от сре-

щата с учителите. А какво се 

оказа? На петнадесети септемв-

ри за ръчичка ни хвана и ни по-

веде нашата първа учителка – 

госпожа Иванова. Влязохме в 

голяма, просторна и слънчева 

класна стая. От бялата дъска  

приветливо ни се усмихваше 

едно слънце, до него бе нарису-

ван училищен звънец, а в среда-

та имаше буквички, наредени 

като синци на красиво герданче, 

които, естествено, ние не разга-

дахме. Госпожата ни поздрави.

И сега си спомням всичко 

като насън. Явно, че съм била 

много развълнувана. Посте-

пенно се запознах с моите съу-

ченици. С някои от тях създадох 

приятелски отношения, които 

се надявам да останат за дълго 

време.

А колко много неща научих 

за езика, за историята ни, за на-

шата родина, за чужди държави! 

И всичко това благодарение на 

моите учители, които чувствам 

като свои близки хора. С тях 

мога да споделя, да им се оплача, 

с тях да се радвам, да се вълну-

вам. А те успяват да ни учат не 

само на знания, но и на доброта, 

честност, трудолюбие... Те са 

наш пример за подражание за 

цял живот, за което съм им 

признателна и искрено благо-

дарна...

ДЕМЕТРА ДИМИТРОВА – 

5 клас

Моето училище носи името 

на Константин Арабаджиев, 

който е първият учител във 

Варна. Наричам го мое, защото 

го чувствам  близко и родно. За-

писаха ме в предучилищната 

група, когато бях на пет години 

и се преместих със семейството 

си от Велико Търново в морска-

та столица.

Силно бях учудена. Никой не 

ме познаваше, а всички ме 

приеха с много радост. Срещнах 

се с нови и непознати дечица. С 

тях се забавлявах, играех, пома-

гахме си в по-трудни моменти. 

Има такива, на които имам 

огромно доверие до ден днешен. 

Във всеки един от тях откривам 

частица от себе си. Научих се и 

да ценя времето си, прекарано с 

хората около мен, защото нико-

га не зная колко ни е отредено 

да бъдем заедно. Така съм 

устроена, че не искам да 

въздействам на хората и ги оби-

чам и възприемам такива, 

каквито са.

Неусетно покрай игри, весе-

лие, учение аз преминах в първи 

клас. Сричането се превърна в 

думи, думите – в изречения и 

все едно беше един миг, в който 

се научих да чета, да пиша, да 

смятам, да общувам.

Нашите учители с търпение 

и всеотдайност ни показваха и 

ни водеха по пътя на науката и 

познанието и най-вече на 

добротата, честността и 

точността. Въпреки, че съм само 

на единадесет години, смело мо-

га да твърдя, че притежавам са-

мостоятелност, която дължа  на 

нашите възпитатели.

                                  

ЕЙЛЮЛ ТЮРКМЕН  – 6 

клас

Казвам се Ейлюл и съм уче-

ничка в 6 клас на ОУ „Конс-

тантин Арабаджиев”. От една 

година уча в него, но усетих, че 

то се превърна в моето любимо 

училище. С вълнение и усмивка 

очаквам всеки 15 септември, за 

да се върна отново в него. 

Смятам, че няма друго тако-

ва училище. Усещам, че всеки 

ден ми дава радостта в детските 

очи и обогатява знанията ми. 

В ОУ „Константин Араба-

джиев” аз открих себе си и 

мисля, че това стори с мен само-

то училище. В него се чувствам 

уютно и мога да го нарека 

съвсем спокойно мой втори 

дом. 

И всеки момент осъзнавам, 

че това училище е едно от най-

добрите училища. То е пълно с 

добри хора – готови да по-

могнат на всеки ученик в нужда 

и да се погрижат за успеха му. В 

моето училище срещам разби-

ране, сърдечност и уважение.  

Прекарвам голяма част от 

деня си в него. Уча, разговарям 

в междучасията със съученици-

те си и не изпитвам скука или 

досада. Успявам да се развивам 

в областите, в които се чувствам 

най-уверена и да се забавлявам.

Имам най-усмихнатите и 

добри учители. Те са мили, 

подкрепящи и добри, и искат да 

ни преподават увлекателно, за 

да получим нужните знания. Ще 

съм тъжна да се разделя с тях 

следващата година, когато за-

върша основното си образова-

ние. Ще ми липсват много, но се 

радвам, че след време вложе-

ният им труд ще бъде от голяма 

полза за реализацията ми в жи-

вота. 

Затова с гордост признавам, 

че мой втори дом е училището, 

в което уча. 

Обичам те, мое скъпо учили-

ще!

ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА – 

5 клас

Уча в ОУ„Константин Ара-

баджиев” – училище с богата 

история и традиции. 

Над сто години моето учили-

ще отворя вратите си, за да 

посреща и образова много по-

коления свои възпитаници.

В това училище дойдох 

съвсем малка. Бях петгодишна, 

когато за първи път пристъпих 

прага му. Спомням си, че усе-

щах силно притеснение от ново-

то и неизвестното пред мен, но 

много обикнах първата си учи-

телка и започнах смело да пиша 

букви, числа и да сри-

чам.                

Няма да забравя момента, в 

който станах първокласничка. 

Новата ми учителка ме хвана за 

ръка и аз минах през една 

шестица, направена от цветя. 

Беше толкова вълнуващо и ху-

баво преживяване! Почерпиха 

ни с питка за добре дошли по 

стар български обичай и влязох 

със съучениците си за първи 

път в класната стая. 

Много съм благодарна на 

учителите си в началното обра-

зование за усърдието и грижите, 

които полагаха всеки ден. Тяхна 

е заслугата да получа първите си 

важни стъпки в знанието и при-

добиването на умения. Търпе-

ливи, мили и всеотдайни, моите 

учители ми показаха, че учебна-

та дейност и занимания могат 

да бъдат и интересни, и много 

ползотворни за нас, малките 

ученици. 

Тази година вече съм пе-

токласничка. Осъзнах колко е 

важно педагозите ти да поста-

вят една успешна основа за 

твоето по-нататъшно образова-

ние, когато вече се учат по-

дълги и сложни уроци. За моя 

радост късметът да имам добри 

учители продължи и тук, в про-

гимназиален етап. Новите ми 

преподаватели се стараят да 

предадат своите знания на уче-

ниците си по най-достъпния за 

тях начин. Винаги усещам 

сърдечността, загрижеността и 

вниманието им и това ме 

вдъхновява да уча още повече. 

А и така в часовете по-лесно 

усвоявам теоретичните знания 

и получавам практически уме-

ния.

В моето училище се грижат 

за формирането ни като образо-

вани личности с  гражданско 

съзнание.  Грижат за нас като за 

свои деца. 

Затова бъдещето ми на уче-

ник не ме плаши. Съзнавам, че 

имам здрава основа от знания, 

притежавам умения в учебната 

дейност и знам, че добрите ре-

зултати сами ще идват при мен 

занапред. 

Без страх съм готова да 

посрещам предизвикателствата 

в ученето. И е така, защото в 

моето училище ме учат, че зна-

нието е основа и сила за успех. 

Благодаря ти, мое училище!

РЕБЕКА ЯНАКИЕВА – 5 

клас

Патронът на моето училище 

е Константин Арабаджиев, 

създателят на първото училище 

в град Варна. И аз се чувствам 

много горда с това.

„Да стана ученичка в първи 

клас” – това беше много голяма 

радост за мен. Още си спомням 

с вълнение, когато в първия 

учебен ден преминах през една 

шестица, за да вляза в учи-

лищната сграда. Представих си 

я за миг като магически портал 

на успеха и замечтах тя да стане 

реалност в моя бележник скоро. 

Хубавото тепърва ми 

предстоеше. Започнахме 

учебната година. Никого не 

познавах, но усетих, че имам две 

прекрасни учителки, с които да 

науча буквите, цифрите, четене-

то и смятането. Скоро се сприя-

„МОЕТО УЧИЛИЩЕ” – РАЗСЪЖДЕНИЯ И МНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ
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телих и със съученици. 

Радвам се, че на следващата 

година спечелих трето място на 

състезание по математика. Това 

беше голям успех за мен, благо-

дарение на усвоените знания.

Много вълнуващ момент бе-

ше миналогодишният и тазго-

дишният 15 септември, когато 

ме определиха да държа питка-

та, с която директорът 

тържествено посрещаше всеки 

първокласник пред училищния 

праг. Чувството беше неве-

роятно и трудно може да се опи-

ше преживяното. Изпитвах 

едновременно голяма радост, че 

съм част от личното преживя-

ване на всеки първокласник, и 

гордост пред моите учители, че 

избраха точно мен. Замислих се, 

че захранването с питка симво-

лично ми напомня на поднася-

нето на знанието като храна за 

най-малките ученици, придру-

жено със сърдечната усмивка и 

подкрепящите думи на директо-

ра. Мило ми е, че моето учили-

ще има такава хубава традиция 

и че аз участвах в нея.     

В пети клас срещнах новите 

си учители. Разбрах, че те инте-

ресно и достъпно обясняват 

уроците ни и с тяхна помощ по-

лучавам ползотворни знания и 

ценни умения. Подкрепят ни, 

насърчават ни да следваме це-

лите и мечтите си. Така в 

приятна учебна среда, с добри 

учители и приятели преминава 

бързо и по-леко учебната годи-

на. 

Много се радвам, че уча в 

училище с вековно минало и 

модерно настояще, със запазени 

поколения наред образователни 

традиции и ценности.

С гордост и вяра мисля да 

следвам и в бъдеще девиза на 

патрона на училище ни Конс-

тантин Арабаджиев: „Постоянс-

тво, труд и ред да ни водят  все 

напред”. 

„СВЕТЪТ НА МОИТЕ РО-

ДИТЕЛИ” – РАЗСЪЖДЕНИЯ 

И МНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ 

ОТ КЛУБ „ЛУДОТЕКА” ПО 

ПРОЕКТ „ОБЩУВАНЕ БЕЗ 

ГРАНИЦИ”

ДЕМЕТРА ДИМИТРОВА – 

6 клас

В  моето семейство сме аз, 

майка ми и баща ми. Майка ми 

работи като учителка по анг-

лийски език, а баща ми е поли-

цай. Те се грижат много за мен и 

винаги ми мислят доброто. 

Майка ми е човекът, с когото 

винаги споделям, а тя винаги ме 

съветва как да постъпя. Баща 

ми е човекът, който ми показва 

правилния път и ме учи как да 

си поправям грешките. 

ОКТАЙ СЕЗГИНОВ 

 Моите родители са много 

заети. Мама се справя с дома-

кинството, а тати работи по 

строежи. Пиша си домашните 

сам. Те канят роднини само на 

рождени дни. Понякога общу-

вам с родителите си. Всяко лято 

излизам навън и карам колело. 

Когато ми остане време чета 

книги. Родителите ми са много 

добри с мен. Аз  обичам да слу-

шам всякаква музика, освен 

класическата.

СТЕФАНИЯ МАРИНОВА 

Аз се казвам Стефания. Се-

мейството ми се състои от чети-

ри души:  аз, майка ми, баща ми 

и брат ми. Всяка сутрин мама 

става рано, събужда ни и за-

кусваме заедно. 

С баща ми, не се виждаме 

много, защото в повечето дни е 

на работа от рано сутринта до 

късно вечер. Майка ми също ра-

боти и се виждаме само вечер. 

Обичам да слушам всякаква 

музика, без опера. 

МИТКО ЛЮБОМИРОВ – 4 

клас

ИСТОРИЯ НА МОЕТО СЕ-

МЕЙСТВО

Корените на моето се-

мейство са много далеч от 

Варна. Майка ми и баща ми са 

родени в град Видин, а бабите и 

дядовците ми са родени в села 

около  Видин, намиращи се до 

границата със Сърбия. Там ра-

йонът е полупланински, приро-

дата е много красива. 

Когато ходя при баба на 

гости, тя ми разказва истории 

от нейното минало. Преди, ко-

гато е била дете, селото било 

многобройно, имало много деца 

и две училища. Всички играели 

на воля. Ходели облечени с уни-

форми – момичетата с 

престилки, а момчетата с 

костюми. Имали вечерен час. 

Правели забави, на които играе-

ли и танцували. 

Разказа ми и за това как май-

ка ми и баща ми се познавали. 

Майка ми дошла да учи в селото 

на баща ми и така след като за-

вършили се оженили. След го-

дина им се родила моята сестра, 

а след още няколко години и 

другата ми сестра. Нашите ре-

шили, че трябва да се пре-

местят  в по-голям град с хубави 

училища и с повече  работа. Та-

ка избрали град Варна. Не след 

дълго съм се появил и аз – най-

малкият. Двете ми сестри пома-

гали и в отглеждането ми и 

много си играели с мен. 

Днес имаме и кученце, което 

обичаме като част от семейство-

то. Сега поне не съм най-

малкият. 

Гордея се с моето голямо се-

мейство и ги обичам всички.  

 КИРИЛ ШИШКОВ – 6 клас

Според мен семейството 

много прилича на кошер с пче-

ли. Всеки има различна работа, 

но най-важна е тази на лидера. 

Както пчелите си имат кралица 

на кошера, така и ние си имаме. 

В нашия дом лидерът е бащата. 

Моят баща се казва Кирил. Той 

има собствен бизнес, но вкъщи 

майка ми Яна взема решенията 

от деня. Сестра ми се казва Ми-

каела. Много се караме, но я 

обичам, защото е моята малка 

сестра. Брат ми се казва Са-

муил. Той винаги надделява във 

всички спорове. Нищо че е на 

пет години, той е бебето на се-

мейството. Бащата на баща ми е 

бил писател. Една от книгите му 

се казва ,,Ванавара”.

Между другото, майката на 

майка ми е била диригент на 

хор, а дядо ми е бил актьор в 

драматичен театър. Както става 

ясно, повечето таланти съм ги 

наследил от моите дядовци и 

баба.

Това е моето семейство. В 

трудности си помагаме и се 

опитваме да сме винаги заедно.

АНТОАНЕТА ПЕТЕВА – 5 

клас

Здравейте, казвам се Антоа-

нета. Дете съм на разведени ро-

дители. Да си дете на разведени 

родители е трудно. Много рядко 

ходя при майка ми. Но да си де-

те на разведени родители си има 

и хубави страни. Когато родите-

лите ми се разделиха, аз останах 

да живея при баба ми. При баба 

се чувствам много добре. Тя 

малко ме глези, но понякога 

става строга. Прави така, защо-

то ме обича.

СВЕТЪТ НА МОЕТО ДЕТЕ 

– РАЗСЪЖДЕНИЯ И МНЕ-

НИЯ НА РОДИТЕЛИ НА УЧЕ-

НИЦИ ОТ КЛУБ 

„ЛУДОТЕКА” ПО ПРОЕКТ 

„ОБЩУВАНЕ БЕЗ ГРАНИЦИ”

***

Играта e светът на моето де-

те. Моето дете е моят живот.

Книгата обогатява детската 

фантазия и развива интелекта 

на детето. Моето дете обича да 

чете книги и аз се гордея с това. 

Всяко дете обича да играе с дру-

гите деца през лятната ва-

канция, но книгата е много 

по-важна и всяко дете трябва да 

обича книгите. Чрез книгата де-

ОТ КЛУБ „ЛУДОТЕКА” ПО ПРОЕКТ „ОБЩУВАНЕ БЕЗ ГРАНИЦИ”
тето получава нови знания. Ро-

дителите трябва да учат децата 

си да обичат книгите и да се 

развиват постоянно. 

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА

Моето дете се казва Габрие-

ла. Тя е на 12 години и учи в ОУ 

„Константин Арабаджиев”. Габи 

се занимава с няколко извънк-

ласни дейности: школа по на-

родни танци, школа по 

английски език, школа по 

актьорско майсторство. Светът 

на Габи е изпълнен с много 

щастие, усмивки, обкръжена е 

от много приятели и съученици. 

С танцьорите от школата по на-

родни танци Габи посещава 

много кътчета в България, къ-

дето освен конкурсите, в които 

участва, има възможност и да 

разгледа забележителностите на 

родината ни.

Габи живее много динамично 

тъй като освен целодневното 

обучение в училище е 

непрестанно ангажирана с 

извънкласни дейности.

През лятната ваканция мое-

то дете прекарва част от време-

то си на село, където играе с 

приятели, радва се на природа-

та, на животните, на чистия 

въздух. Габи обича да ходи на 

училище, да получава нови и 

нови знания и винаги се стреми 

да бъде различна. Обича да слу-

ша, различна по жанр, музика. 

През малкото си свободно вре-

ме чете книги и сърфира в 

Интернет.

Габи е дете, на което  може да 

се разчита.

ЯНА ШИШКОВА

Светът на моето дете е една 

пъстра палитра, съставена от 

училище, приятели, семейство... 

Аз се вмествам в него с няколко 

изречения: 

„Мамо, какво ще ядем?”, 

„Мамо, имам шестица по....” и 

„Мамо, много те обичам!”. Това, 

последното го чувам все по-

често и успокоява донякъде 

притесненията ми за подраства-

щия тийнеджър. Едва ли имам и 

малка представа какво се случва 

в красивата му глава. Но знам 

едно – той е честен, чувствите-

лен, отговорен и много талант-

лив. Всъщност, това е без 

значение. Обичам го, защото 

той е мой син и това е доста-

тъчно, за да сме щастливи, че 

сме едно семейство.
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Казвам се Ивалин Гамалов. 
На 24 години, родом от 
Варна. Работя и живея в 

Пловдив. Инженер по 
професия. Написах 

първото си стихотворение 
в 7-ми клас и от тогава 

пиша през свободното си 
време.

ИВАЛИН ГАМАЛОВ

АКО ОБИЧАШ

Моето сърце, моята борба –

лодки в бурното море.

Вълни към скали ме носят,

тъй страшно е – моята лодка ще счупят.

Облаците тъмнеят,

дори и ветровете са срещу мен,

а аз все тъй усърдно срещу лъчите загребвам.

Защото имам това силно сърце,

вън от покоя да тегли…

Ето го него – и то гребе

при друго сърце да пристигна.

Ако обичаш, тогава какво остава?

Риф в океана, наречен сърце

или буря, след която градина те чака?

Ако обичаш, тогава какво?

Огън, който къщи изгаря

или такъв, който път озарява?

Ако обичаш, тогава какво?

Нима трябва изгнилата лодка да счупя

и себе си в скала да превърна?...

Ако обичаш, тогава какво?...

Ако обичаш, просто обичай.

КАФЕ… ЕНИ  ОЧИ

В бързия ни ден,

изгубил своят чар и цветнотата,

където всеки овъглен,

стои без багри и без прашинка красота.

Там, най-високо на света –

ни плам, ни страх,

а само воплите в нощта.

Слизаща лавина

е слънцето в очите, отразено във водата,

сърцето – пред коварната машина

с почти реална красота…

Път, пътека мрачна,

блясък от кафе видях...

И като пеперудката невзрачна,

живот край цветна светлина живях.

РИСУВАМ КРИВИНИ

Дъжд над листа ми вали –

отмива всички кривини

и пак ги рисувам

усмивката ти да цъфти.

Дъжд над листа ми вали,

но огъня подклажда, не го гаси,

искри прогарят надълбоко

безкрайността на кривини.

Протягам пръсти през листа –

боец от колизеум ставам,

ако минутка близост би ни дала

пустата ми въглена ръка...

Протягам пръстите си – не минават,

но щом дъждът отново завали

пак пръсти от листа излизат,

рисувайки те – сладки кривини.

МАРИЯ

Нощта ми с теб

е късче от душата.

С аромат на плат,

закърпващ дупките в сърцето.

Две ръце, докосване без допир,

ангелски сълзи в обширното поле,

минала битка, а сега е мир,

сякаш самият рай на земята е слязъл.

Две устни, огън безкраен

с апетит да изгоря,

следи, които сладки белези оставят,

и жар подире им гори.

Две тъмни стъкла – себе си виждам,

мрак, бурни океани възпираш…

Една усмивка като сън,

две горящи сърца допираш.

МАЛКА СВЕТЛИНКА

Будя се в мрак –

докосването ти ме напътства

с нежността на вятъра…

Малка светлинка в сърцето ми пали…

… Тиха мелодия, предвестник на самотата

от мен всяка сутрин те откъсва.

Оставам сам със светлината,

а демонът парченца от мен откъсва…

И тъкмо светлината да угасне,

усмивката ти хоризонта озарява,

дори и гладният мрак да ме погълне

за гласа ме кара да забравя.

С дъх на кафе

и малка светлинка

корабът на живота

би пътувал и в гъстата мъгла.

Ако нейде се изгубя

като лодкар в мъглата

или зрението ми завинаги се замъгли,

то нека малката ти светлинка ме заслепи.

ДАЙ

Откакто светлика ме събуди

и мислите ми ме съживят,

докато тъмнина ме приспи

и чувствата прогорят…

Гласът ти спомена пази,

избърсва сълзите и знай –

надежда на клетия дава,

да стигне до земния край.

Сърце и очи наранени,

бленуват за твоите, знай –

лекарство за душата си мила,

когато те няма, тя шепне ми: „Дай!”

ДАМЯНКА КОТАКОВА

НА ЯХТАТА

… И плава яхтата на воля,

и пори сините вълни,

и колко ведър е просторът,

и чудни тези дълбини.

Под нея сякаш е прозрачно

и дъното се вижда чак.

И в пяна яхтата се къпе,

и сякаш е потънала в бял сняг.

Пътека тя след себе си оставя,

морето сякаш цепи се на две –

напред лети тя – яхта снежнобяла:

вълните пори пак с криле.

МОРЕ

Мое, хубаво море –

малко ли за теб се писа?...

Блъскаш бурните вълни.

Спри най-после! Укроти се!

Страшен вой навред ехти.

Бели чайки се вълнуват

и столетните вълни

с бреговете се целуват.

Тъжни гларуси летят,

а морето все бушува,

блъска своите вълни –

с бреговете се целува.

Пясъкът мълчи стаен,

гледа бурната разправа

на летящите пред мен

гларуси, вълни и пяна.

ИДЕ ЕСЕН

Падат жълтите листа,

есен шета по земята.

Сиво, пусто е навред:

птиците днес излетяха.

Духна старият мелтем

и надипли пак морето –

гларуси летят над мен,

тъжно грачат към небето.

Тръгват птиците на есен

в дълъг път – далеч на юг,

вятър пее тиха песен –

тъжна есента е тук.

В тъмносиньото море

виждам старите скали –

мрачно е това небе:

много иска да вали.

… Идват дъждове и хали,

и препускат всеки ден.

Дъжд и вятър ни погали –

хлад и студ навяват в мен.
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Още  щом  се  появила  на  бе
лия  свят,  вместо  да  заплаче, 
Анеза  сякаш  се  засмяла,  поела 
дъх и едва тогава пуснала на во
ля гласа си. 

Растяла  като  щастливо  дете 
под  грижите  и  любовта  на  ро
дителите си и на поголемите си 
братя  и  сестри.  А  когато 
поотраснала,  станала  не
разделна приятелка на появилия 
се  две  години  след  нея  Дими
тър.  Била  изключително  лю
бознателна.  Завирала  се 
навсякъде.  Питала  всеки  и  за 
всичко,  което  ѝ  правило  впе
чатление.  Имала  „очи  и  отзад”, 
както казвал баща ѝ Андон. 

Сама  научила  азбуката,  сама 
се научила и да чете. Четенето ѝ 
било  напевно  и  монотонно  тъй 
като не познавала граматиката и 
не  спазвала  препинателните 
знаци. При всеки удобен случай 
грабвала  случайно  попаднала  в 
ръцете  ѝ  книга  или  вестник  и 
започвала  да  срича  под  по
дигравките  на  околните.  Била 
вече  на  15  години,  когато  в  ръ

цете  ѝ  попаднал  любовният  ро
ман „Дъщерята на слънцето”. И 
Анеза се влюбила в главната ге
роиня Емили. Тя ѝ станала при
мер за подражание.

Когато  на  кумците  на  Руска 
и  Андон  се  родило  поредното 
момиченце  по  традиция  те 
трябвало  да  кръстят  детето,  но 
решили този път това да напра
ви Анеза. Щом  чула  решението 
на  майка  си  и  баща  си,  тя 
плеснала с ръце и започнала ра
достно да подскача:

–  Божичко, ще  си  имам  кръ
щелниче!  –  извикала  и  в 
представите  си  виждала  как ще 
се  грижи  за  него,  как  ще  му 
разказва  приказки  и ще  го  вози 
на  количката,  в  която  возеше  и 
Димитър, и която беше закътана 
някъде  на  тавана.  Въобще Ане
за  беше  обхваната  от  неописуе
мо щастие и ентусиазъм.

Цяла  седмица  в  огъня  на 
подготовката  за  кръщенето  тя 
търчала  до  кумците  и  обратно. 
Вземала  малката  на  ръце,  лю
леела  я  на  бешика,  гукала  ѝ, 

смеела  се  и  я  карала  и  тя  да  се 
смее. А  когато  дошла  очаквана
та неделя и двата рода се събра
ли  в  двора  на  църквата  в 
очакване  свещеникът  да  отвори 
тежката  дъбова  врата  и  да  ги 
покани  вътре,  към  Анезa  се 
приближила баба Марулка и ти
хичко на ухото й казала:

–  Анезе,  да  не  забравиш? 
Марулка ще се казва!

–  Разбира  се,  бабо Марулке, 
как  може  другояче  да  се  казва, 
освен  на  името  на  баба  си?  – 
отговорила засмяна Анеза.

Но след нея дошла  етървата, 
след нея зълвата, а после друга
та  зълва.  И  в  момента,  в  който 
другата  етърва  си  отворила 
устата, за да напомни, че детето 
трябва  да  се  казва  Марулка, 
Анеза  намразила  това  име.  Тя 
си представила как селските ма
гарета  влизат  в  градината  и 
тръгват  по  лехата  с  марули  и 
как  сладко,  сладко  си  ги 

хрупкат.
Влезли  вътре.  Ритуалът  за

почнал. И малко преди да дойде 
оня  момент,  когато  свещеникът 
щял  да  запита  кръстницата  как 
ще се казва детето и тя щяла да 
произнесе  името  му,  до  нея 
отново  се  промъкнала  баба Ма
рулка  и  като  змия  усойница 
изсъскала в ухото ѝ: 

–  Да  не  забравиш  –  Ма
рулка!...

Това  преляло  чашата.  Анеза 
се  засмяла,  но  никой  не  видял 
ония дяволити пламъчета, които 
пламнали в очите ѝ. В този миг 
тя твърдо решила да даде друго 
име  на  кръщелничката  си,  име
то,  което  носела  оная  красива, 
горда,  непокорна  девойка,  ге
роиня  от  романа  „Дъщерята  на 
слънцето”,  а  не  името  на  тази 
омразна  Маруля.  И  когато  све
щеникът напевно запитал: 

–  Как  ще  се  казва  божието 
отроче  от  женски  род?  –  Анеза 
произнесла тихо, но ясно:

– Емили!
Свещеникът я погледнал, ся

каш  не  повярвал  на  ушите  си, 
но тя уверено повторила:

–  Емили!  –  и  той  записал  в 
предварително  подготвените 
книга  за  кръщенета  и  свиде
телството  за  свето  кръщене  – 
Емилия. След това с висок, ясен 
и  тържествен  глас  обявил  пред 
всички,  че  по  божията  воля  и 
волята на кръстницата детето се 
казва Емилия.

Баба Марулка пребледняла и 
се  залюляла. Дядо  Зафир  я  хва
нал да не падне и измърморил:

–  Тъй  ще  е  като  ви  знаят 
много устите и нямат мярка. Та 
вие обидихте детето – той не се 
доизказал…

Анеза  знаела,  че  както  той, 
така и майката на Емилия не ха
ресвали името Марулка. Но тра
дицията  си  беше  традиция  и  тя 
бе дръзнала да я наруши.

През  целият  си  живот  до 
дълбока  старост,  кръщелницата 
на Анеза се водела в държавни
те и църковни документи с име
то  Емилия,  но  всички  ѝ  викали 
Марулка.

АНЕЗА

Катаджията  Велко  беше 
олицетворение  на  злото  –  съ
щински  Мюлер  от  небе
зизвестния филм „Девет мига от 
пролетта”.  Беше  и  наперен.  И 
нахъсан.  И  облечен  във  власт 
като в парадна униформа.  Него
вото  хоби  беше  да  плаши  шо
фьорите,  да  спира  и  да  наказва 
гражданите,  които  нарушат  „За
кон  за  движение  по  пътищата”. 
За  него  нямаше  разбиране  нито 
милост  за  нарушителите.  Колко 
много  хора  го  мразеха  и  как  го 
благославяха  с  ония  цветисти 
благословии,  които  винаги  за
почваха с главна буква „М”.

Аз  нямах  пряко  отношения 
към  тези  благословии,  защото 
не  се  бях  срещал  лице  в  лице  с 
него. Но  един  ден  и  това  стана. 
Бях  до  Корабостроителния  за
вод по работа и се прибирах към 
нашия  завод  Елпром.  Беше 
слънчев,  пролетен  ден.  На
тискам    аз  педала  на  газта  на 
моя  тежичък  „Моско”  и  летим   
двамата  като  птици,  разперили 
крила. А по пътя,  който до пре
ди  няколко    години    носеше 
турското име Ташоолу (Каменна 
улица), а сега бе преименуван на 
булевард  „Карл  Маркс”    не  се 
виждаше  кьораво  конско  или 
моторно  превозно  средство. На
тискам си аз газта и високо пея: 
„Моя страна, моя България. Моя 
любов, моя България...”

В  един  момент  погледнах 
километража.  Той  показва  110 
километра.  Кракът  ми  като  по
парен  сам  се  дръпна  от  педала, 
но  вече  беше много  късно. Там, 
откъм оня  голям  сандък  –  рада
ра,  поставен  край  пътя    пред 
ЗРНАто,  изскочи  ТОЙ  – 
старшина  Велко.  Вдигна  палка
та – ЗАКОН и със  замах ми по
сочи къде да спра. Спрях...

– Документите, гражданино!
Извадих и му подадох доку

ментите.  Взе  ги,  прегледа  ги  и 
найспокойно ме запита:

СРЕЩА С КАТАДЖИЯТА ВЕЛКО
–  С  каква  скорост  се  дви

жехте, гражданино водач?
– Със сто и десет километра, 

другарю  старшина  –  виновно 
отговорих аз.

Нямаше  никакъв  смисъл  да 
отричам  или  да  ши
калкавя.

–    Аха!  Значи 
имате  представа  с 
каква  скорост    се 
движехте.  А  знаете 
ли  с  колко  трябваше 
да  карате? Мълчите. 
Гражданино, това за
конът го е определил 
точно. Вие трябваше 
да  се  движите  със   
скорост  до  шестде
сет  километра. А радарът, де
то  вие  водачите на МПС му ви
кате  „Сандък”  показа,  че  се 
движехте  с  петдесет  километра 
над  допустимото.  Знаете  ли 
колко ще ви струва това? – и ка
то  разбра,  че  аз  –  нарушителят, 
не  знам,  продължи  –  Ще  ви 
струва точно десет лева.

А  ти,  приятелю,  знаеш  ли 
какво  бяха  по  онова  време  тези 
десет  лева?  Това  бяха  точно  че
тиридесет  хляба.  Тогава  един 
килограмов  типов  хляб  струва
ше двадесет и пет стотинки. 

Платих си като поп  за нару
шението  и  преди  да  ми  „даде 
„път”  с  палкатаЗакон,  преди  да 
тръгна,  чух  предупреждението 
на старшина Велков: 

–  Следващият  път  наказа
нието  ви  ще  бъде  50  лева,  спи
ране  на  колата  ви  от  движение 
за  шест  месеца,  ще  ви  бъде 
отнета  шофьорската  книжка,  а 
вие ще отидете на опреснителни 
курсове и ще се явите и на про
веровъчен  изпит.  Знаеш  ли, 
приятелю  мой?  Аз  никога  не 
съм  се  сърдил  другиму,  когато 
съм  допускал  грешка  или  нару
шение по моя вина. Сърдил съм 

се само на себе си… 
  А  „следващия  път”  дойде 

точно  след  три  месеца  и  десет 
дни. 

На  23  август  трябваше  да 
бъда  изслушан  от  Ди

рекционния  съвет 
на  завода  за  вижда
нията  ми  по  рабо
тата на Прототипно–
експерименталния 
отдел,  който  ръко
водех.  Написах  аз 
доклада  по  всички
те  правила  –  с  Въ
ведението, 
Изложението  и 
Заключението,  с 
конкретни  предло

жения.  Сложих  написаното  в 
една  папка  и  когато  работният 
ден  приключи  взех  я  под 
мишница  и  се  качих  на  колата. 
Изчаках  съпругата  си  и  двамата 
се прибрахме в къщи, където ве
че  бяха  „двете    пиленца”  на 
майка  и  татко,  които  сами  бяха 
поели грижата над себе си, кога
то  ние  сме  на  работа.  Всяко 
завръщане у дома беше празник 
–  с  песните,  закачките  и  при
казките. Приказките, в които ви
наги  участие  вземаше  нашата 
кола,  която  със  синчето  превръ
щахме  в  аероплан.  С  нея  ле
тяхме  през  нашата  прекрасна 
Родина.  Понякога  прелитахме 
над  Бяло  и  Средиземно  море  и 
отивахме  в  Африка,  където  по
сещавахме  пирамидите  на 
Хефрен  и  Хеопс,  загадъчният 
Сфинкс,  найголямата  пустиня 
на  земята  Сахара,  спирахме  се 
пред  найголямата,  найдългата, 
найвеликата  река  –  реката  на 
живота  Нил.  Минавахме  край 
планината  Килиманджаро.  Сти
гахме  чак  до  дъждовните  гори 
на  екватора,  където  два пъти на 
ден  валеше  пороен  дъжд.  Дори 
понякога  прелитахме  над  пре

рията Серенгети. Срещахме се с 
камилите  –  корабите  на  пусти
нята  и  техните  водачи  Туареги
те.  Понякога  се  спирахме  и 
разговаряхме  с  царя  на  жи
вотните  –  Великият  лъв,  с  най
голямото  животно  на  земята  – 
добрият  и  мъдър  слон,  със 
зебрите  и жирафите,  с  крокоди
ла  Чико,  с  маймунката  Коко,  с 
жителите  на  джунглата,  ония 
дребни хорица пигмеите.

Често  превръщахме  нашия 
любим „Моско” в моторна лодка 
и  плавахме  в  морето,  в  нашето 
Черно  море  и  се  срещахме  с 
морския  бриз,  с  лекокрилите 
гларуси,  с  вълшебния  изгрев,  с 
нашия  любим  и  верен  приятел 
делфинчето  Ум,  което  ни  пома
гаше  да  се  опазваме  от  нападе
нията  на  двамата  пирати, 
олицетворение  на  злото,  Кьора
вото око и Глухото ухо. 

Сега,  след  като  всички 
заспаха,  аз  за  пореден  път  про
верих написаното и дали не съм 
пропуснал  нещо.  Поставих 
папката  на  бюфета  и  си  легнах. 
На другата сутрин се качихме на 
колата и след двадесетина мину
ти бяхме на работните си места. 
Беше вече 10.10 часа, когато по
сегнах  да  отворя  отново  папка
та. А  нея  я  няма. Огледах  се  да 
видя  къде  съм  я  сложил  и 
изведнъж  ми  просветна  –  бях  я 
забравил  у  дома.  А  заседанието 
на  Дирекционния  Съвет  бе  в 
11.00... Ами сега?! Бягам аз към 
заводския  паркинг. Мятам  се  на 
колата.  Натискам  педала  на 
газта и политам към дома. Вли
зам  на  бегом  в  стаята,  грабвам 
папката.  Погледнах  учудените 
майка и татко и казах: 

– Забравил съм я…
  След  минута  летях  към  за

вода, все едно, че бях на автомо
билната  писта  Монца.  Когато 
наближих  „оня  сандък”  си  по

мислих: „Дано не е там!” Но ка
таджията  Велко  беше  там  на 
поста  си.  И  замахна  с  палката. 
Спрях. Той дойде до колата. На
веде се, погледна ме и каза: 

– Ааа, същият!
–  Извинявайте,  старшина. 

След  15  минути  трябва  да 
докладвам  пред  ръководството 
на  завода.  Ето  ми  документите. 
Кажете ми къде и кога да дойда. 
Накажете  ме  както  е  по  закона, 
но моля ви сега ме пуснете.

Той не посегна  да  вземе  до
кументите, които му подавах, не 
ми  състави  акт,  а  тихо  ме  запи
та:

– Ти майка и баща имаш ли?
– Да – отговорих.
– Жена имаш ли?
– Да.
– А деца?
– Две.
–  Обичаш  ли  ги?..  Сигурно 

ги  обичаш.  Знаеш  ли,  че  си  бо
гаташ?...

Той не каза нито дума пове
че. Не ми състави акт. Не ми взе 
документите,  а  махна  с  ръка, 
възмутен,  покрусен  от  безотго
ворността  и  простотията  на  чо
веканарушител  в  мое  лице  и 
като  че  ли  извика  безгласно  с 
пълен глас: „Върви по дяволите, 
БОГАТАШЧЕ!  Чупи  си  главата, 
глупако!”  и  се  отдалечи  по  по
сока на оня „Сандък”.

От тогава минаха 50 години. 
Винаги,  когато  ме  засърбеше 
стъпалото  на  десния  крак  и  бях 
готов да натисна педала за газта 
пред  мен  заставаше  старшината 
Велко:  избръснат,  изгладен,  на
перен.  И  безкомпромисен  към 
нарушителите  на  закона.  И 
разбрал, че  се движа с допусти
мата  в  рамките  на  закона  ско
рост кимаше с глава, усмихваше 
се  и  ми  даваше  път  със  „Стоп 
палката”  си,  като  че  ли  ме 
поздравяваше,  че  не  съм  забра
вил първите ни срещи и поуките 
от тях.
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За  евреите  да  не  говорим. 
Ама  усещат  келeпира  тези 
хитреци.  За  пет  години  от  пет 
еврейски  семейства  сега  са 
петстотин.  Пък  евреин  потен 
вода не пие, знаеш. Тогава стана 
една  скъпотия,  страшна.  Бе
сихме  спекуланти  като  мароде
ри.  Когато  всичко  отива  за 
аскера  суха  пара  носи  за  едни, 
за други е беднотия. Така е било 
и утре пак ще бъде така. Султа
нията е найголемият  мющерия. 
Бабузун,  келипир  (интерес). 
Мож  ли  спря  рушвета.  То 
рушвета  и  келипира  ще  бутнат 
империята.  Ама  не  рушвета  на 
гол  Хасан,  че  той  се  види,  а 
рушвета  на  пашата,  на  везира, 
че  и  на  падишаха.  Как  мислиш 
даде Малта на англичаните?...

Иван  гледаше  пашата  и 
мълчеше,  а  той  отмести  уморе
ния си поглед от него и видя да
маджаната до вратата:

–  Я,  какво  си  ми  донесъл  в 
тази дамаджана, шира ли? –  взе 
я  и  отпи:  „Сладка  е  пущината, 
елексир божи!”

– Не стигнаха бъчвите, паша. 
Поръчах на чаршията още десет 
по триста оки.

–  Добре,  добре.  Казаните 
станаха ли? Не ми остана време 
да дойда да ги видя.

– Паша, щях да ти казвам, из 
оня  ден  дойде  в  чифлика  поп 
Дъновски.  Доведе  ми  едно 
момче  Диман  му  викат.  Осем, 
девет  годишно  комай.  Било  на 
училище  една  година  при  попа. 
Едно такова ококорено и здраво, 
личи си, от сой. Казвам на попа, 
я  изплюй  камъчето,  кое  е  туй 
дети?  Пък  той  ми  вика  на  твоя 
аркадаш  чорбаджи  Радул  сина. 
При  моя  Ради  го  сложих  да  се   
учат  на  занаят  двамата,  хем  да 
са  си дружинкачираци. Тя май
ка му умряла при раждането, та  
някаква жена го отчувала.

–  Кой  беше  този  Радул, 
ефенди?

– Дюмнето Реджеп чобан, от 
Съръгьол от Крастовците.  

–  А,  дето  стана  кехая  на  та
тарските ханове в Герлово.

– Баш той, дължа му живота 
си.  Преди  години  ме  спаси  от 
черкезите на Турхан бей.

– Добре го помня онзи русия 
левент,  дето  от  него  купувахме 
топтан  агнета  и  ги  карахме  за 
Истамбул.  От  Крастовския  род. 
Баща му чорбаджи Иван се спо
мина  преди  няколко  лета.  Бам 
башка  хора  –  честни  и  точни, 
чуждото  не  искат,  ама  и  своето 
не  дават.  Сега  разбирам  защо 
стария  Гюрей  натри  носа  на 
Шуменския  валия,  заради  един 
гяурин и го направи за резил. Аз 
за  друго  съм  та  извикал  днес. 
Заделил  съм  четири  сандъка 
пушки и патрони от наряда. Ще 
ги занесеш в Горна Кумулджа на 
чорбаджи  Михал.  Вземи  поне 
осем  души  от  твоите  –    охрана. 
Впрегни  големия  кабриолет  и 
тази  вечер  да  си  там.  Ето  ти  и 

тескере,  че  си  стотник 
на  башибозука  и  имаш 
право да пренасяш оръ
жие. 

Иван  видя  големия 
червен  печат  на  документа.  Ко
гато  след  два  часа  се  върна  с 
чифт  кабриолета,  пашата  го  ня
маше.  Секретарят  им  отвори 
един  склад  на  двора  и  показа 
сандъците.  Слънцето  беше 
клекнало горе на Баир баши ко
гато  натовариха.  Пристигнаха  в 
Кумулджа по тъмно: 

– Байьо  ти Миаля не 
е  у  дома  –  посрещна  ги 
стрина Елена.

– Пак е в кръчмата. 
Брадата  остави  хора

та  си  да  разтоварват  в 
двора  и  тръгна  към 
кръчмата.  Бутна  вратата 
и  влезе.  Без  да  иска 
погледът  му  мина  по 
ниския  таван  към  голе
мия  тезгях в дъното. Мертеците 
бяха  кат  раносани,  а  полетата 
между тях все още се белееха от 
ланшната  вар.  Десетина  ку
пешки  маси  и  тежки  столове  с 
яки  като  гърбовете  на  селяните 
облегалки  запълваха  салона  на 
чорбаджийската  кръчма.  Заедно 
с чорбаджи Михал до прозореца 
седяха  и  двамата  му  сина,  а  до 
него  се  мъдреше  поп  Давид. 
Всеки си държеше юза за гърло
то,  сякаш  душеше  черкезин. 
Прав  между  масата  и  тезгяха 
свиреше  приглушено  и  пееше 
някакъв  момък  с  мъх  под  носа. 
Иван  брадата  влезе  в  кръчмата 
точно когато започваше веселба
та.

–  Свири  ва,  Липчо,  свири 
ва…

–  Нал  свиря  ва,  чорбаджи, 
нал свиря ва...

–  Ко  свириш  ва,  ко  свириш, 
сал  ги  опиняш  тез  телюви. О..., 
Брада  ефенди  –  провикна  се 
чорбаджи Михал  като  видя  гра
мадния  мъж  –  Добря  си  дошъл 
ва,  сядай  тадява  –  и  той  потупа 
сина  си  Тодора  по  рамото.  Мо
мъкът скочи като дамгосън:

– Сядай ефенди, кво та води 
тадява, ва?

–  Нося  ти  нови  пушки  и 
патрони,чорбаджи.

–  Ашколсун  Брада  ефенди, 
ашколсун,  ама  свири  ва,  Липча, 
свири ва, харна дума да ни доди. 
Осман паша каиш… Тежка дума 
има  той. Пък  хем  е  турчин,  хем 
не е…

–  Че  е  турчин,  баш  си  е 
турчин, чорбаджи. Ама като чи
ляк,  на  друг  кон  язди,  други 
мисли  тегли,  времето  преваря 
комай.

– Бабата каза ли къде да сло
жиш стоката?

–  Каза  чорбаджи,там  са  и 
моите  хора.  Малкият  ти  син  и 
той доди.

–  А,  браво,  тя  сеги  бабата  е 
на  седмото  небе.  Бъди  рахат,  тя 
мойта  си  знае  работата,  ще  ги 
нареди,   ще ги нагости. Я Стой
чо,  гиди  кръчмарино,  ко  си  са 
оклюмал  ва?...  Я  на  всички  на

лей  по  юзче.  Казвай  сега  Брада 
ефенди, нал  си учен чиляк и по 
знаиш,  тяз  пушки,  аджеба,  дали 
и юнашко сърце на момците ши 
дадат.  Сърце,  ама  таквоз  кат  на 
Хаджията  Димитра,  кат  на  Ка
раджата.  На  толкоз  години  ой
доха,  а  хората  ги  повнят  и 
разправят,  дето  само  125 юнаци 

над  две  хиляди 
турци  затрили  и 
заптии,  и  аскер,  и 
башибозук. 
Войскари  хората  – 
турците  наплаши
ли,  шанци  копали, 
пък  и  сичките  на 
едно гърмяли.

–  На  туй  му  се 
вика  залпова 
стрелба, чорбаджи.

– Не знам аз как му се вика, 
ама от тях акъл за сегинка да зе
мим требе, ва.

–  То  акъл  да  вземем,  чорба
джи,  ама  коя  глава  ще  го  побе
ре?

–  Що  тъй  думаш  ва  Иване, 
що тъй думаш ва? Няма ли тадя
ва лудимлади...

–  Няма  чорбаджи,  няма.  От 
Варненския  санджак,  от  Варна 
един юнак нямало, от мен да  го 
знаеш.  От  цяла  България  дал 
господ  –  от  Тулча,  Сопот, 
Карлово  и  Ловеч,  от  Струмица, 
Битоля  и  Охрид,  от  Одрин,  Ко
тел  и  Медвен.  От  тоз  нашия 
край  един  за  адет  ня
ма.                                    Селе
нията  се  беше  скупчила  около 
масата,  слушаше  и  мълчеше. 
Забравиха  песните  и  онемялата 
гъдулка. Беше дошъл ред всички 
да слушат.

–  От  тяз  дваистина  илядо, 
дет  са  по  Варна,  я  има,  я  нема 
две  илядо  българе,  Брада 
ефенди.  Туй,  то. Юнак  не  изва
дихме.  Ама  пък  тука  църковни 
борби,  училища  и  черкви 
напраихме.  На  ко  ши  каиш  за 
чорбаджи  Танас  от  Хадърча 
(Николаевка). Чак в Стамбул хо
ди,  тескере  за  черквата  да  земи 
и  взе.  Пет  годин  за  своя  сметка 
сидя  в  Цариград,  екзархията  да 
докара  и  български  екзарх. Ама 
успя  ли,  успя  и  гробът  му  там. 
Защото тука робството двойно – 
и  турско,  и  гръчко.  Аз  със  моя 
прости акъл разлика не видя кое 
що  е.  Се  е  едно  то,  се  към  сво
бодата  напира.  Пък  кой  както 
иска да си го цепи. Все е едно то 
и  черквата  и  школото  и 
българщината.  Как  ли  не  е 
мислихме,  как  ли  не  я 
въртяхме…  Той  войводата  Ра
ковски  в  тази  кръчма  ракия  пи. 
Два  пъти  дома  спа.  Ко  спа,  по 
цели  нощи  я  мъдрихме.  То 
първо  бяха  четите,  после  легия
та. Уж тези,  комшиите де, щели 
да  помагат  –    гърци,  сърби,  ру
мънци.  Вятър  работа.  Взе  си 
войводата петте пари. После до
ди  Левски  и  по  нашия  край.  В 

Еркеч  бил,  от  чорба
джи  Спас  го  знам.  С 
комитетите  сами  да 
са  оправим.  Ама  аз 
никога  не  съм 

вярвал,че  сами  туй  турско царс
тво ще катурнем… Ами априлс
ката  буна.  Ей  на,  главата  ми 
проста,  хич  не  го  побира.  Как 
тъй  толкоз  народ  затрит,  толкоз 
градове  и  села,  толкоз  кръв  ба
дева  (на  халост).  Само  Батак  да 
земиш  стига.  Пък  туй  сичкото 
да  разбуним  Европата,  дяда  си 
Ивана  да  стреснем.  Хайде  хо
лан.  За  никой  нищо  ли  не  чини 
човешка чест, живот и кръв,  де
ца,  моми  и  булки,  стари  не
мощни хора. То башибозука не е 
човек,  а  звяр.  Душа  нема,  ама 
тез воеводи нашите, немат ли?...

–  Не  е  баш  тъй,  чорбаджи, 
едно се мисли пък друго става – 
опъна се Иван брадата.

–  То  сичкото  се  обърна  нао
пъци  и  ний  позаможните  хора 
дето  мислихме,  на  ши  стани 
една  нова  държава,  империя, 
българотурска  като  излези  ха
тихаюма. Таквоз нещо като Авс
троунгарията.  Пред  закона 
всички  равни  –  и  христиени  и 
мюсюлмани.  В  меджелиса  и 
българи,  и  турци,  и  гърци,  и 
евреи.  Ама  те,  учените,  умните 
глави  ни  подкукоросаха  за  туй. 
Знаиш  го  Александър  Боев  – 
Екзарха.  „Цариградски вестник” 
демек,  де  и  той  се  за  българска 
автономия  в  империята  тръбе
ши. После в Букурещ таен цент
рален  комитет  сториха.  Ама 
друг комитет, не този на Караве
лова и Ботева и пак бош лав ра
бота. Пък ходжата, кадията само 
чалмата  си  сменя,  ама  главата 
му  същата.  Раята  пак  рая,  анга
рията пак ангария, данъците пак 
данъци. На  всичкото  туй  отгоре 
и  черкези,  татари  и  арнаути. На 
утре  ще  раздам  на  хората 
пушките, дето Осман паша про
води,  от  тез  черкези  и  башибо
зуци да се вардим сами.

–  Не  тез  пушки,  чорбаджи, 
само  казака ще  ни  оправи.  То  и 
там  империя  и  там  робия,  ама 
барем  са  християни.  Пък  сега 
интересите  ни  бият  на  едно. 
Они си гонят Цариград и проли
вите,  а  туй  през  нашата  земя, 
през  нашата  свобода  минава. 
Свободата  ептен  бадева  (съвсем 
даром) не става. Там, в Русия, се 
събира  опълчение  –  все  наши 
момчета, българчета.

–  Значи  руски  аскер  от 
българи,  тъй май идва работата, 
Брада ефенди. Към колко ши до
ди таз наша войска там, ва?

– Не знам чорбаджи, ама си
гурно  над  десетина  хиляди,че  и 
нагоре.                                       

Поп Давид се стресна:
– Че те само черкезите тадя

ва  са  над  десет  хиляди  на  коне, 
бе, джанъм.

– Е, тука идва нашата работа 
сега.  На  руснака  да  помогнем  с 
тез  турски  пушки. В мира,  вой
на  да  водим  с  тез  черкези  и  ба
шибозуци  –  уточни  се  Иван 

брадата.
–  Да  помага  Бог  –  обади  се 

пак  попът  –  Голямата  война  я 
мине от тук, я не. Ама едни дру
ги  ще  се  колим.  И  грабежи,  и 
мор, и убийства ши ни залеят. И 
за туй му думам на чорбаджията 
– всяко село да си сколаса чета и 
да  са  варди  само,  пък  каквото 
ще... туй.

–  Мислихме  го,  дядо  попе. 
Преди  три  дни  хабер  пратих  в 
Шумен нов даскал да ни изпро
водят – офицерин, учил в Русия. 
Да  ни  научи  на  калем  и  на 
пушки.  Че  те  нашите  пушки  – 
сопи.  Брада  ефенди,  колко  пари 
иска  пак  този  пусти  турчин  за 
тез новите пушки.

–  Бадева  са  чорбаджи,  каза 
халал да им са.

–  Тез  бадева,  ама  предните 
излязаха  златни.  Що  ни  ги  ха
ризва  тез  новите  пушки,  тоз 
турски генерал. Вяра не му хва
щам нещо – каза попът – Май да 
се избием едни други с черкези
те по му мяза.

– Дядо  попе,  оня  ден Осман 
паша  каза,  че  предпочита  пие
ния  руснак  пред  мръсния  и 
крадлив черкезин.

–  Сигур  е  тъй,  Иване.То, 
черкезин  данък  не  плаща.  Все 
на  чужда  софра  е  седнал  и  на 
султанската,  и  на  нашата.  Все  е 
готованец  –  каза  чорбаджията. 
Иван стана:

– Чорбаджи, аз да си ходя,ч е 
път  ни  чака.  Оставям  ти  Ди
митра.  Добро  ти  е  момчето, 
много  неща  научи  –  резитбите 
на  лозята,  калеми  да  туря  и  да 
облагородява.  Пък  ако  даскала 
от  Шумен  не  дойде,  Димитър 
ще научи хората ти да стрелят. И 
туй  го  има  в  бахчиванджилъка, 
чорбаджи. 

Брадата  се  преви  и  излезе 
през  вратата.  Чорбаджи  Михал 
надигна  юза  и  го  присуши. 
Извади  пищова  си  гръмна  и  се 
провикна:

–  Утре,  който  още  няма 
пушка  да  идва  да  взема  –  и  ви
димо  доволен  навика  Липчо  – 
Свири  ва,  Липчо,  свири  ва  на 
душата  ми  да  олекне.  Пей  оназ 
Маринкината,  дет  седи на  висо
ки  чардаци  и  черна  коса  реши. 
Свири ва, Липчо, свири ва…

РАЗГРАДЕНИЯТ ДВОР НА 
ВАРНЕНСКАТА КРЕПОСТ 

Три години се влачи ремонта 
на  крепостта.  Чак  тази  пролет 
Варна се разшава като мравуняк. 
Запъплиха  каруци  с  камъни, 
греди  и  подпори  по Франгата  и 
Галата.  Двукраките  мравки 
мъкнеха,  копаеха,  строяха.  По 
изравнените  калдъръмени  пло
щадки  на  табиите  лъснаха  гра
мадни  нови  оръдия,  а  старите 
ръждясали  топове  вместо  да 
отидат  за  претопяване,  често 
цамбуркаха  направо  в  морето. 
Ориенталският  тарикатлък  и 
мързел  захвърли  тонове  ценен 
метал на дъното. Едем паша, 
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германски  инженер,  генерал  на 
турска служба, отговарящ за но
вите  укрепления  и  командващ 
артилерията, се хвана за главата. 
Но с наказания и жестоки кавги 
с      пишман  офицерите,  успя  да 
спаси някой и друг топ от удавя
не и да го изпрати в султанските 
леарни.

Морето  сякаш  се  подплаши 
преди  хората  от  предстоящата 
война.  Буйни  вълни  заливаха 
Ингилиз  и  Ченгене  скеле.  За 
вълнолом  ред  не  беше  дошъл. 
Четири  платнохода  бяха 
изхвърлени  на  брега. По  пясъка 
на  Севсеймес  (Аспарухово)  се 
въргаляха  бурета  с  маслини, 
греди,  въжета  и  всевъзможни 
натрошени  и  похабени  стоки, 
разбити  кошове  и  сандъци. 
Смърдяща  дреб  в  огромния  да
рак  на  прибоя.  Заливът  беше 
открит от север и от изток и ко
гато  този  дявол,  североза
падният  вятър,  се  разяреше, 
поразиите  бяха  страхотни:  „Ка
питан  ефенди,  денис битти  (мо
рето  свърши)”  Тези  думи  бяха 
като  поздрав  на  моряците  и  ха
малите  на  Варна  в  препълнени
те  кръчми  вечер. Варненци  още 
помнеха онзи кошмарен май ко
гато кърмчията на турския пара
ход  „Адана”  извикал  на 
капитана, че морето е свършило. 
Тогава бяха изхвърлени на брега 
14 парахода и  ветрохода. Не бя
ха минали и 15 години от тогава 
и градът още добре помнеше то
зи  ужас.  Митхад  паша,  Дунавс
кия  валия  беше  предложил  на 
султана  преди  пет  години  да  се 
прекопае  хиляда  и  петстотин 
крачки  дълъг  и  петдесет  крачки 
широк  канал  и  да  се  направи 
найхубавото  пристанище  на 
империята  в  езерото.  Султан 
Абдул Хамид изпратил турски и 
английски  инженери  да 
проектират и изчислят колко ще 
му  струва  строежът.  След  три 
месеца  му  докладвали,че  е 
възможно  да  се  изгради  канала 
и  пристанището,  но  цената  коя
то му предложили била направо 
безбожна.  „Чок  пара,  езък!” 
Страшно  много  пара,  съжаля
вам,  казал  султанът  и  отложил 
строежа за подобри времена.

Когато  войната  започна  през 
1878  г.  Варненската  крепост 
имаше  280  оръдия  от  голям  ка
либър,  половината  нарязна 
артилерия  на  Круп,  само  дето 
хората  не  стигаха  за  строежа. 
Пропищяха  всички  български, 
гагаузки  и  турски  села  оттатък 
Франгата. Пощуряха  и  селяните 
от  Варна  до  Камчия,  от  Аврен 
до Равна  гора. То не беше  анга
рия, не беше чудо…

„Турците  са  лековерни  и  по
върхностни  и  за  изкопчии  не 
стават…” оплакваше се немецът 
Адем паша на Осман паша с ко
гото единствено си имаше лафа. 
„Хванал  съм  около  200  татари, 
постават  за  работа,  поотръки 
им  идва  някак  си,  повече 
мислят”. Двамата паши си пиеха 

кафето  на  площада  до 
Мусалата  както  винаги, 
но  днес  то  им  нагарча
ше от безбройни дерто
ве (ядове):

– Черкезите  за  нищо  не  ста
ват. В село Батова бунт направи
ха.  Избягаха  с  конете  в  гората. 
Оставиха жените  и  децата.  Ста
рият ходжа –  турчин, хубаво ми 
рече,  че  те  са  войници  по  дого
вор, че ангария не работят и да
нъци не плащат…

– Не ги закачай тях, паша, не 
си  търси  беля  на  главата,  че  ти 
вече  я  имаш  предостатъчно  – 
още повече  го  стряскаше Осман 
паша. – На артилеристите – 500, 
600  души  и  на  двата  табора  пе
хата  не  е  плащано  от  януари. 
Вече правят обири по града. Ня
кои  грабят  селата  посред  нощи
те.

– Не думай, паша.
–  Убил  съм  вече  56  де

зертьори  по  Батовата.  Тъй  са 
озверели,  че  в  Хадърча  (Нико
лаевка),   вместо българската ма
хала,  турската  бастисали.  Ама 
мойте  башибозуци  са  въоръже
ни, сеферясали се (усетили се) и 
ги избили до крак. Останал само 
един жив и те го питали: „Защо 
турската  махала,  а  не  гяурската 
бе джанабет (глупак)”?

„Отде пари в гяурина.Те тази 
година  всичко  им  взеха  –  данъ
ците  напред,  зърно  за  войската, 
сено за конете.

Накрая  –  и  три месеца  анга
рия. Луднали са. Хляб за децата 
си  нямат.  Пък  ти  за  пари  гово
риш…  Пара  само  в  турчина 
има…”  Обесихме  хайдука,ама 
той баш истината каза.

–  Паша,  чува  се  във  войска
та, че твоят башибозук повечето 
били  разбойници.  Разправят  за 
един  Сулак Мустафа,  някъде  от 
Провадийско,  че  с  години 
тормозел  санджака.  Пък  не  де
лял християни и мюсюлмани ка
то  завардвал  пътищата:  всичко 
под ножа…

–  Паша,  какво  се  сети  за 
разбойници?  Пий  си  кафето  и 
гледай  какви  хубави  гяурки  и 
кадъни  минават.  Туй  е  то 
гюзлюка  (хубостта)  на  кафене
тата по Мусала. Е, аз да ходя, че 
ме  чакат  в  чифлика  –  яхна  коня 
и потегли.

Германецът  остана  сам: 
„Ориенталска  работа,  объркана. 
Тази  крепост  да  беше  в  Герма
ния  да  съм  я  забравил.  Но  там 
няма  такива  заплати  ни  такива 
салтанати,  нито  такава  ангария. 
Купиха оръдия модерни на Круп 
и Шнайдер, но акълът им пак си 
остана  в  средновековието.”  Пет 
бързи  топовни  изстрела  изгони
ха  мислите  от  главата  му.  Кого 
поздравяваха…  Хвърли  сре
бърна  пара  на  маса  и  се  запъти 
към  Пясъчните  порти  (Вратите 
към  пристанището).  Порой  от 
народ  го  помъкна  надолу.  Отка
чи се от тълпата и бързо изкачи 
стълбите  на  табията  до  приста
нището.  Заливът  гъмжеше  от 
параходи и ветроходи. Те всички 

–  с  риск  да  се  блъснат,  се 
оттегляха към Ай Яни Калеси и 
Чатал таш в малкия залив на ма
настира  „Св.Димитър”  (Евкси
ноград).  Пред  пристанището  6 
големи  египетски  парахода 
хвърлиха  котва.  Като  малки  те
ленца  към  вимето  на  крава    се 
спуснаха  големите  мауни  (то
варни лодки) и се опряха борд в 
борд. В първата като сини пауни 
наскачаха  двайсетина  военни. 
След  нея  втора,  трета.  Когато 
слязаха  на  скелето,  немецът  ги 
разгледа  отблизо.  Това  не  бяха 
турски  офицери,  а  поскоро 
пруски контета, хусари,с тъмно
зелени  униформи,  златисти 
екселбанти,  бели  колани,  меки 
ботуши  и  бели  ръкавици.  Само 
да не бяха тези противни черве
ни фесове с пискюли. Войници
те  набързо  разгониха  настрани 
зяпналата  тълпа  и  направиха 
кордон. Офицерите се строиха в 
колона  по  пет.  Отстрани  ко
мандваше  полковник.  Развя  се 
египетското  знаме.  Пред  този 
офицерски  строй  излезе  гене
рал,  строен  поскоро  висок, 
отколкото  среден  на  ръст  и 
тръгна с умерена крачка. Чак се
га Адем паша видя пред стената 
строен  цял  табор  турска  пехота 
и  офицерски  взвод.  Отпред  се   
мъдреше  самият  комендант  на 
Варненската  и  Шуменска  кре
пост, вездесъщият Хафъзъ паша.

„А мен защо не покани?” по
мисли си немецът и си отговори 
сам. „Толкова му е акъла на този 
фес.”  Вчера  се  скараха  за  една 
батарея  дългобойни  оръдия. 
Щял  да  ги  мъкне  в  Шумен.  То 
затова  си  има  предварителен 
разчет.  Стой  бе  човек,  ти  ко
мандваш крепостите, но артиле
рията си е моя работа. Сега като 
дойде  египетския  корпус  този 
неграмотен  и  самонадеян 
турчин  ще  си  ходи  в    Шумен. 
Него  и  Осман  паша  не  го  до
любва. Така му се пада на наду
тия пуяк – нека сега се кланя на 
престолонаследника  на  Египет. 
Германецът  гледаше  отгоре 
смешната  ориенталска  церемо
ния,  докато офицерите  тръгнаха 
към  конака  и  щаба  на  ко
менданта.  Тази  турска  войска 
беше  друга. Офицерите  команд
ваха, но викове, крясъци и врява 
нямаше  като  при  турците.  Той   
погледна към града. Там по ули
ците,  по  дуварите,  по  дърветата 
висеше  народ  разен:  гърци, 
турци,  черкези,  татари,  българи 
и  гагаузи  –  търговци,  аги, 
чорбаджии,  дрипльовци.  Селс
кият  башибозук  се  кокореше  на 
тази  красива  войска  и  се 
изпълваше с надежда: „Този път 
ще  изколим  казака.  Варна  няма 
да  дадем  както  нашите  дя
довци.”  На  военния  прием,  да
ден  на  престолонаследника 
Хасан  паша  и  германецът  беше 
нареден на масата  заедно с дру

гите  седем  паши  във 
Варна.  Не  беше  го
лям  гафът,  че  египтя
нина  приветства 
турския  щаб  на 

френски,  а  му  отговориха  на 
турски.  След  вечерята,  на  кафе
то  Хасан  паша  дълго  разпитва 
Адем  паша  и  стария  Осман  па
ша  за  разстановката  на  еги
петските  батареи.  В  края  на 
вечерта  съобщи  категорично  на 
Хафъсъ паша, че утре трябва да 
изпразни  Варненската  крепост 
от  турските  войски  и  да  ги 
изпрати  по  редутите  на  Ха
джиоглу  Пазарджик  (Добрич). 
Корпусът  поема Варна,  а  султа
нът  лично  го  е  назначил  за  ко
мендант,  но няма да му  се меси 
в Шумна  (Шумен). На  сутринта 
градът осъмна съвсем друг. Още 
по  тъмно по  „Ташоолу”  започна 
да  се  изнизва  турската  конница, 
после  –  пешите  табори.  По 
екиндия  бяха  опразнили  ка
зармите  и  болницата.  Хората 
гледаха  и  се  чудеха,как  арабите 
дезинфекцираха  няколко  дни. 
Въшките,  бълхите,  дървениците 
и  огромните  купища  боклук 
изчезнаха. Казармите не стигна
ха  и  египетските  войници  опъ
наха  чисти  бели  палатки  по 
дворовете  на  църквите  и  джа
миите,  по  пристанището  и 
извън пуйчите порти в равнина
та.Де тихо и кротко, де с разпра
вии  старшите  офицери  бяха 
настанени в турски и гръцки къ
щи. Набързо в един от хотелите 
направиха  офицерски  клуб.  От 
корабите  докараха  два  билярда 
и моникс. От евреите наеха един 
публичен  дом.  Натириха  болни
те  пачаври. Оставиха младите  и 
здрави жени след обстоен меди
цински  преглед.  Така  беше 
сформиран градския  офицерски 
харем. Из града денонощно оби
каляха  патрули. Прибираха  въо
ръжени  и  буйстващи 
башибозуци,  гагаузи  и  черкези. 
Набързо натъпкаха  затвора с та
зи  измет.  Кръчмите  поопустяха, 
бардаците едва кретаха. Усетили 
твърдата  ръка  и  ред,  хората  за
почнаха  да  излизат  по  улиците 
спокойни  и  усмихнати.  Но 
вестта,че  руските  войски  са ми
нали Дунава,  превзели Мачин и 
напредват  към  Кюстенджа, 
прибра обратно хората по къщи
те.  Настана  смут.  Осман  паша 
едва одържаше командваното от 
него  опълчение,  събрано  в 
черкезките  и  турски  села  около 
града да не подемат повика „ка
зан  калдарък”  (да  обърнат  каза
на),  както  преди  близо  век 
еничарският  корпус  и  да  обявят 
неподчинение.  Това  значеше  да 
се  превърнат  в  неуправляем  ба
шибозук, който освен да граби и 
убива  нищо  друго  не  знаеше  и 
не  можеше.  При  наличието  на   
египетския корпус,  в  който вой
ниците  над  една  пета  бяха 
християни,  можеше  да  пламне 
гражданска война в санджака. В 
ролята  си  на  комендант  Хасан 
паша  извика  стария  генерал  в 

конака:
–  Ще  прибера  оръжието  на 

тази  твоя  цивилна  паплач.  От 
утре  –  нов  ред. Вратите  на  кре
постта  ще  се  затварят  в  десет 
часа  вечерта.  Кръчмите  ще  ра
ботят  до  полунощ,  но  само 
вътре.  Навън  да  има  тишина. 
Забранява  се  урбулишката 
стрелба (за щяло и нещяло).

– С портите и кръчмите пра
ви  каквото  щеш,  ама  не  пипай 
оръжието на черкезите и на дру
гите  мюсюлмани.  Туй  е  тяхно 
право и достойнство от векове.

– Достойнство ли? Гледам го 
един,  увил  на  главата  си  пет 
мръсни  месала  (кърпи  за  ръце) 
за  чалма,  гол  до  кръста,  целият 
му  силяхлък  съдран,  забучил 
вътре  ръждясалия  ятаган  на 
прадядо  си,  два  пищовата
панджи, ама антики ти казвам, с 
ей  такава  черна  яма  на  гъза 
върху  шарените  му  шалвари  и 
на сичкото отгоре – бос. Ако му 
измиеш  краката  ще  отровиш 
Варна  река.  С  тези  ли  ме  пла
шиш генерале, с тези ли ще спи
раш  руснака.  Цимермановия 
корпус  вече  е  взел  линията 
Черна  водаКюстенджа.  Укре
пил  се  е  там  и  за  никъде  не 
бърза. Десантът им при Свищов 
се  разгъна.  Не  вървят  на  добре 
работите ни…

–  Черният  кабинет  внесе 
доклад  във  военното  командва
не,  че  плановете  на  руснаците 
не  са  този  път  да  минат  през 
Варна.  И  те  като  Вас,  паша,  не 
повярваха  на  разузнаването,  хе
ле  след  като  руснаците 
обстрелваха  Русе  и  Силистра. 
Наредиха ми да закарам опълче
нието  в  Хаджиоглу  пазарджик 
(Добрич) да правя отбранителни 
редути и в политиката и войната 
да  не  се  бъркам,  защото  квачка 
ми изпила акъла.

– Не  се  хванаха  на  въдицата 
казаците.  Имат  разузнаване  пък 
и  българите  им  помагат.  Защо 
има  навсякъде  руски  консули, 
откъде на къде…

– Прав си принце, но те вече 
12  войни  водят  с  нас,  знаят  ни 
табиета (навика, маниера).

–  То  всеки  народ  си  има  ку
сури, табиети и мискинлици.

–  Ама,  тез  нашите,  варненс
ките, никъде ги няма, щото гра
дът  малък  пък  миллета  карма 
карашик  (разнообразен).  Голям 
карабатак  (голяма  каша).  Ни  се 
води, ни се кара.  

– Онзи  ден  идва  при мен  де
легация  –  гърците  от  димоге
ронтията  (съвет на старейшините 
на  варненската  гръцка  община) 
начело с владиката. Паша ефенди 
викат,  ти  майка,  ти  баща,  искаме 
да поканим коменданта Хасан па
ша на вечеря в неделя или когато 
той  каже  в  къщата  на    чорбаджи 
Сулини.  Изучихме  египетските 
табихети  за  манджите.  Ще  на
тъкмим  софра  за  12  души. Шест 
за  свитата  на  принца  и шест  на
ши.  Ей  тез  ще  бъдем:  Сулини  и 
дъщеря му хубавата Калиопа...

Следва

Част  втора
ЦЕНАТА НА ВАРНА

„ГРАДИНИТЕ НА РАЯ” – РОМАН ОТ РАДИ РАДЕВ
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Беше  Великден  и  службата 
се  проточи  до  късно.  Светите 
отци  служеха  и  се  кланяха, 
кланяха  се  и  служеха,  в  черк
вата  „Св. Четиридесет мъчени
ци”  замириса  на  барут. 
Великите  пости  този  път  бяха 
продължили  дълго,  прекалено 
дълго и отец Амвросий едва се 
крепеше на краката си, но про
дължаваше  в  усърдието  си,  за
щото  знаеше,  че  който  Му 
служи,  за  него  е  отредено 
Царството небесно. 

Пред  храма  двамата  прося
ци Петър и Павел нагъваха яй
ца.

Отец  Тилилей  скрито 
поглеждаше  часовника  на  ля
вата  си  ръка и  още поусилено 
се кръстеше.

На  отец  Спиридон  му  се 
ходеше до тоалетната.

Хорът премина във фалцет.
Но търпение да има човек – 

службата свърши, часът удари!
Празничната  трапеза  на 

свещенослужителите  прелива
ше  от  блага.  Пълнена  агнешка 
плешка.  Пуйка  със  зеле.  Сту
ден  телешки  език  с  домашна 
горчица.  Великденска  салата 
от  зелени  марули,  репички  и 
сварени  яйца,  нарязани  по  ме
ридиана.  Питка  по  селски,  со
дена.  Питка  по  градски,  с  мая. 
Две  огромни кошници  с  черве
ни  яйца,  подарък  от  миряните. 
Грозде  от  Гърция,  ябълки  от 
Армения,  четири  портокала 
направо африкански. 

Отец  Амвросий  председа
телстваше  тази  императорска 
трапеза  точно  като  висш  са
новник,  принуден  от  обстоя
телствата  да  се  занимава  с 
дребните,  простички  радости 
на  обикновените  хорица.  И 
всички погледи бяха вперени в 
него  в  очакване  да  гръмне 
стартовият пистолет. 

Присъстваха  –  леко  вдясно 
отец  Тилилей.  Леко  вляво  – 
отец  Спиридон,  протопрезви
тер  на  храма.  Поназад  – 
послушникът  Тимо,  по 
съвместителство  и  клисар. 
Срещу него – тримата ктитори, 
все  издигнати  в  обществото 
люде,    като  започнеш от врата
ря  на  футболния  отбор  Жоро 
Пантерата и завършиш с Кольо 
Бубалази,  финансист.  Между 
тях – малко притиснат и малко 
притеснен,  но  все  още  опти
мист  –  бай  Ушо  Шомов.  Зад 
църковните  настоятели  се  ре
дяха  по  ранг  и  почитание 
първо  –  Симо  Амбажура,  гла
вен  озвучител  на  църковните 
ритуали  и  сладкогласен  дяк, 
после  –  чистачката  Пена,  едра 
жена,  хубавко  окръглена  и  за 
предпочитане  розовка  –  и  отец 
Амвросий си имаше своите ку
сури.  На  последно  място, 
върху неудобно дървено столче 
с  високи  облегалки  седеше 
момчето  за  всичко,  тоест  – 
сервитьорът,  виночерпецът  и 
почти  местен  Ганимед  на  име 
Тошко Бързото.

Отец  Амвросий  развяваше 
белия  епитрахил,  над  него 
развяваше  още  побяла  брада, 

жестикулираше, 
бързичко  ромолешe 
притчи и тайнства ду
ховни,  кръстеше  се  и  се  при
веждаше,  ароматът  на  печено 
агнешко дразнеше вкусовите му 
рецептори, за малко да се удави 
от  преглъщане,  но 
докара  празничното 
слово  до  онова  ра
достно  „Амин!”,  кое
то  очакваха  с 
нетърпение всички.

И  хá,  бре!  Дѐ, 
бре! – започна се.

(Мисля,  че  сега  е 
идеалният момент  да 
поговорим  за  вярата 
като такава, за вярата 
като  феномен,  за  вя
рата като пореалната 
реалност  и  за  вярата 
като  мистичен  опит,  който  не 
носи знания, а дава мъдрост). 

Кога друг път?
Обръщането  към  Бога  е  бе

зусловно  доверие  към  безкрай
ната смислова пълнота, която  за 
нас  (и  за  вас)  остава  винаги  не
дооткрита,  остава  тайна.  Какво 
тогава ни дава силата да търсим 
пътя,  да  сме  сигурни  в  съ
ществуването му,  да  сме  крайно 
убедени, че има и „нещо друго”, 
освен  логиката  на  научните 
открития, освен силата на пари
те  и  желанията  на  тялото? 
Възможно ли е да открием поне 
една  основна  ценност,  премина
ваща  през  цялото  човешко  съ
ществуване,  през  всичкото 
минало,  настояще  и  бъдеще  на 
човешкия род и мирозданието?

Възможно  е  –  в  безсмъртие
то на духа, поставено като зада
ча пред човека.

И понеже няма накъде, и по
неже няма откъде, и понеже пъ
тят  е  само  един  –  ние  се 
забиваме  като  пирони  право  в 
смисъла,  наречен  вяра.  О,  тя  е 
животворната субстанция на не
щата,  за  които  се  надяваме  и  за 
които  тайничко  мечтаем.  В  съ
щото  време  вярата  е  аргумент, 
доказателство  и  защита  на  нея
вяващите  се,  на  неочевидните 
неща.  Тя,  вярата,  е  безпре
кословното доверие в битието и 
в  онова  свръхбитийно  съ
ществуване,  за  което  треперим, 
за което бълнуваме, за което – в 
крайна сметка – съществуваме. 

Но  основната  ценност  е  лю
бовта!

Каза  отец Амвросий  на  своя 
зет,  Кольо  Бубалази,  защото  то
зи калпазанин беше подал молба 
за развод, искаше да  зареже же
на  и  две  деца,  и  да  си  развява 
байрака, както намери за добре. 

– Да, ама любовта към Бога! 
–  не  се  даде  Кольо  Бубалази, 
който като прагматичен човек не 
се  впечатляваше  от  сладките   
приказки на свещенослужители
те.  – Към Бога,  викам,  а  не  към 
отделна  жена,  пък  била  тя  и 
твоя дъщеря. 

Отец Амвросий се наежи ка
то падаща звезда. И тъкмо да му 
покаже  на  този  тип  къде  му  е 
мястото,  тъкмо  да  издигне 
десница и да го анате... да го на
ругае, когато с гръм и трясък се 

разтвори вратата на помещение
то  и  вътре  нахлуха,  какво  ти 
нахлуха – направо се изтъркаля
ха,  двамата  просяци  Петър  и 
Павел,  а  сред  тях  –  като  цвете 

сред  камъни,–  едва 
пристъпваше  тъмно
кос и остронос човек, 
слабичък  като  разлю
ляна  тръстика,  явно 
довеян  от  вятъра  на 
житейските  несгоди. 
Дрехите  му  висяха 
парцаливи,  обувките 
му  бяха  взелидали, 
през  разкъсаната 
антерия  прозираше 
слабосилно  рамо, 
жълтеникаво  в  сумра
ка, подобно на слоно

ва  кост.  Долната  му  устна  бе 
разцепена и от нея капеше кръв.

– Хей! – гръмна отец Амвро
сий. – Какви са тези безобразия? 
Защо  нахлувате  на  празничната 
трапеза, скотове безподобни?

–  Свети  отче,  прости  ни!  – 
паднаха  на  колене  и  Петър, 
после Павел. – Този тук навлиза 
в чужда територия! 

–  Как  така?  –  ядоса  се  още 
повече светиня му.

–  Ми  така!  –  отговориха 
просяците. – Ние си пазим тери
торията  пред  храма  „Св.  Чети
ридесет  мъченици”.  Не  може 
кой  откъдето  дойде  и  да  нахлу
ва. Ние  сме  си  вашите просяци, 
нали така, свети отче?

–  И  какво  направихте, 
безпросветни твари? Набихте ли 
човека?... Набили сте го.

– Само  за  поука,  свети  отче, 
знаеш  ни  –  кротки  души, 
незлобливи.

Отец Амвросий малко  върна 
газта,  даже  се  някак  умили  – 
техните  просяци  си  бяха,  не ще 
и  дума.  Хвърли  един  поглед  на 
новия,  онзи  смутено  се 
усмихваше,  а  от  пукнатата  му 
устна  продължаваше  да  се 
отцежда кръв.

– Какво търсиш тук? – запи
та строго отец Амвросий, а отец 
Тилилей, който се учеше от все
ки жест на своя учител, възхите
но  си  каза,  че  учителят  направо 
го е докарал до осанката на Пи
лат Понтийски.

–  Идвам  при  хората  –  отго
вори смирено новодошлият.

– Хората празнуват! – поска
ра  му  се  отецът.  –  Защо  идваш 
сега? Хайде, върви си с мир.

–  Истина  ви  казвам  –  рече 
новодошлият.  –  Дето  са  двама 
или  трима,  събрани  в Мое  име, 
там съм и Аз посред тях.

–  Хлъц!  –  рече  само  отец 
Амвросий, но после отърси  гла
ва и се съвзе – не, това не може
ше да бъде. 

Правят  го  на  маймуна.  Са
мозванци знаете – назубрят Све
тото писание и ето ти нá! Какво 
има  да  се  разправя?  Голям 
празник,  идиоти  всякакви.  По
добре  да  излезе  от  създалото  се 
положение  с  благообразно 
достойнство  и  лекокрила 
насмешка.

–  И  тъй,  Ти  ли  си  Син  Бо

жий? –
–  запита  иро

нично,  като  натърт
ваше  вокалически  върху 
важните  местоимения  и  върху 
лични  на  Пресветлия  наш 
ГосподБог дечурлига.

А онзи отговори и рече:
– Ти казваш, че съм Аз.
Отец  Амвросий  съвсем  се... 

стресна  се,  човекът.  Ами  сега? 
Съвпаденията  с  библейските 
текстове  набъбваха  като  лавина, 
готова  всеки  миг  да  отлепи  от 
склона  и  да  помете  всичко  по 
пътя  си.  Нещо  блесна  в  главата 
на  стария  свещеник,  понесе  го 
високо,  ангелски  гласове  запяха 
в нощта. Той все още се държе
ше,  но  в  мига,  в  който  прозря 
необятността  на  случващото  се, 
примря. Потърси опора по маса
та, опита за нещо да се хване, но 
въздухът му свърши изведнъж и 
отец  Амвросий  кротко  се  гътна 
в  грижовните  ръце  на  чистачка
та  Пена.  Припадна.  На 
празничната  трапеза  настъпи 
смут по един такъв начин: 

–  Ктиторите  се  спогледаха  с 
вдигнати вежди. 

–  Отец  Тилилей  придърпа 
към  себе  си  чинията  със  студе
ния език и я прикри с ръце. 

–  Протопрезвитер  Спиридон 
се мушна под масата. 

–  Симо  Амбажура  даде  тон 
за песен. 

–  Момчето  за  всичко  се 
прекръсти  и  тайничко  гаврътна 
чаша вино. 

– Обаче!
На висотата на ситуацията се 

оказаха  просяците  Петър  и  Па
вел. И като такива, се задейства
ха.  Първият  светкавично  се 
метна по корем в краката на но
вия,  потърси  с  устенца  дясната 
обувчица  и  бързобързо  заломо
ти:

– Господи, готов съм да оти
да  с  Тебе  и  в  тъмница,  и  на 
смърт!

И за посигурно уточни:
–  От  Лука  свето  евангелие, 

22:33.
(За  да  не  се  учудва  чак 

толкоз  читателят,  тук  трябва  да 
обясним,  че  Петър  беше  особе
но  начетен  по  библейските 
въпроси и подхвърли този цитат, 
за да провери дали наистина му 
се  случва  всичко  това.  Нещо 
както изпит – както се изразява
ше покъсно).

–  Казвам  ти,  Петре,  не  ще 
пропее днес петел, преди ти три 
пъти  да  се  отречеш,  че  Ме 
познаваш  –  откликна  на  се
кундата  новодошлият,  сякаш 
цял живот бе очаквал да отгово
ри на подобна отдаденост.

В този миг – и за да не оста
не  поназад  –  се  намеси  и  Па
вел,    навлязъл  в  ролята  на 
смирен автор на послания до то
зи  или  онзи,  найвече  до  ко
ринтяните:

– Дори да имам такава силна 
вяра,  че  да  мога  и  планини  да 
преместям, – щом любов нямам, 
нищо  не  съм!  –  обяви 
тържествено.

И за да няма изненади, доба
ви:

–  Първо  послание  до  ко
ринтяни, 13:4.

– Две!  –  поправи  го  от  пода 
Петър,  който  държеше  на 
точността.

–  Четири!  –  ядоса  се  Павел. 
– Много добре помня!

– Две! Нищо не помниш!
–  Добре  де,  нека  е  две!  – 

съгласи  се Павел,  защото  си да
де сметка, че не бива да се карат 
пред  външни  хора,  още  повече 
пред този човек. Знае ли човек? 
Подобре  е  да...  и  той  също  се 
просна на пода,  за  да потърси  с 
устенца  свободната  обувчица на 
новия,  лявата.  Сигурното  си  е 
сигурно.

А  онзи  се  обърна  и  огледа 
цялата дълга маса, огледа хората 
един  по  един,  хвърли  поглед  и 
на  двамата  просяци,  които  са
моотвержено  се  въргаляха  в 
краката му, позамисли се, сякаш 
се мъчеше да се досети за нещо 
многомного  важно,  понечи  да 
заговори,  но  задържа  още  миг, 
колкото  да  изтрие  тревогата, 
изписана  по  лицето  му.  Накрая 
мъчително преглътна и... И като 
рече, каза:

– Вие  сте  светлината на  све
та!

ВИЕ СТЕ СВЕТЛИНА

***

„Николай Табаков разказва 
горчивия и недъгав наш живо
тец,  събрал  го  в  някакво  ду
навско  градче.  Прави  го 
благоиронично като и сам се 
намесва  в  действието,  скрит 
под  инициалите  Н.Т.  Алхи
мията на разказа сплавя ведно 
човешкото живеене (с негови
те безсмислици и простотии), 
компенсира  времето  и  дести
лира  сместа  до  един  отговор. 
Защото се пита за смисъла на 
живот. А той е, настоява Н.Т., 
в  самия живот  с  неговата  не
накърнима  вечност.  В  онзи 
живот,  който  е  безкрайна лю
бовна среща и чийто собствен 
смисъл е човекът.”     

ГЕОРГИ КАПРИЕВ

***

„Нула  време”  е  роман  за 
безсмислието,  но  и  за  винаги 
наличния  смисъл.  Една  кни
гаутеха  за  крехкия  човек  с 
неизброимите му стремежи, с 
честата  липса  на  вяра  в  себе 
си, с непрекъснатото усещане 
за  безпътица.  Книга  за 
възможността животът  да  бъ
де друг, подруг. Роман, който 
пренарежда  и  доизмисля  ми
тове,  приказки,  суеверия, 
вярвания  и  очаквания  с  една 
основна  мисия:  да  промени 
Човека,  да  го  преобърне 
откъм  доброто,  откъм 
безкрайната  любовна  среща. 
Всъщност  Николай  Табаков 
ни  представя  своеобразна 
възхвала  на  любовта,  чрез 
която светът се пренаписва, за 
да се превърне в място на све
тостта и светлината.”

ЛОРА ДИНКОВА
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Сутрин като сутрин. Дрънча
совник,  плисък  на  вода,  хопка
фенце, цвръкдве яйца. А мислите 
ми  се  блъскат  подобно  на  хора  в 
трамвай  №  103.  Главата  ми  е 
тенджера  под  налягане,  където 
мозъкът  ми  се  опитва  да  породи 
ум,  който  да  възбуди  силен 
мисловен  процес.  В  очаквана 
стройна  линейна  форма.  Нищо 
подобно:  гламави  мехурчета  из 
кипяща  вода,  гламави  мисли  пу
кат… 

Съзнателно  мисля  докато  се 
обличам,  несъзнателно  нямам 
отговори,  докато  щрак  и 
заключвам  вратата.  Свъсено  на
вън,  не  чак  толкова  у  мен. Щото 
свъсено ми изглеждаше пардесю
то,  висящо  на  тялото  ми,  не  по
раждах  отговори  на  мъчни 
въпроси.  Душата  ми  цветна,  ама 
тялото свежест и килограми губе
ше.

Мъж съм в средата на триде
сетте, в кантора работещ. Хубави
чък  съм,  но  сам  от  липса  на 
животоспасяващи  решения.  Как 
да изкарвам повече пари? Работех 
усърдно,  а  със  спечеленото 
покривах нуждите на хладилника, 
колкото  да  не  го  изключа,  изпла
щах  апартамент,  за  събота  вечер 
за по бира с приятели, понякога – 
кино,  театър,  книга  или  чифт  га
щи.  Обувки  порядко.  Телевизор 
на изплащане и още сметки. Жи
вотът  ми  касов  фиш  стана. 
Безплатни  ми  останаха широката 
усмивка,  синевата  ясна  в  очите и 
вярата в доброто, навряна под ви
сящо  пардесю.  Не  може  ли  свят 
без пари? Няма ли друга обменна 
възможност  на  пазара?  Уж  сме 
умни,  а  друго  не  можахме  да 
измислим.  Или  защото  сме  умни 
и за това го измислихме. Или шу
мят, или дрънкат… Как преди без 
тях  е  живяно?  Заменяш  стока, 
услуга…  Ето,  аз  ще  ти  поправя 
вратата,  ти  ще  ме  нагостиш. Ще 
ти изчистя, ти хляб и консерва ще 
ми  дадеш,  делва  за  дреха,  сапун 
за  билки.  Неразбиращо  зло  са 
пустите  му  пари.  И  от  банката 
днеска ще звъннат…

Ей,  така,  блъскам  неврони, 
вървейки  към  работа.  Еко  съм, 
кола  нямам.  Енергия  сам 
произвеждам.  Трансформирам 
негативното  в  положително.  Па
тент за собствено творение. И та
ка  всяка  сутрин  си  моделирам 
свят  с мечти  и  без  пари. Свят  от 
мислимонемислимо.

Мирисът на пекарната се вие
ше по главната улица още докато 
завих на нея. Хубаво кафе праве
ха. Топли  кифлички  си  вземах  за 
работа два пъти седмично, повече 
не можех  да  си  позволя. Също  и 
толкова  пъти  на  обратно  хляб  с 
хрупкава  коричка  си  купувах, 
еклер или шоколадова паста, кои
то  само  като  ги  погледнеш  и  ти 
изкарват щурите пари от джобче
то.  Пустоопустяло  и  батерията 
на телефона отказа. Късна есен с 
кратки мечти. Глъч на хора, може 
би  със  същите.  Тропот,  звук, 
релси. Слънцето блести за всички 
желания.  Странно  хубаво  е  в  ра
нината. 

В  пекарната  нямаше  никой. 
Пекарят,  възрастен  едър  мъж  с 
тежки  мустаци  и  грейнали  очи, 
нетърпеливо  наблюдаваше  врата
та за клиенти. От аромат и топли

на  направо  свят  ми  се  зави. 
Душевен  оазис  на  нещо 
раждащо  и  трайно  имаше  в 
тоя мирис.

Добро  утро!–  поздравих 
учтиво.

Радвам се, че не ни подмина, 
момко!  Хубав  ми  е  деня,  като  те 
видя весел, маята подобре втасва 
–  засмя  се  човекът  –  Какво  ще 
искаш днес?

Както  обикновено,  кафе  и 
две кифлички. Виж, сложи и една 
шоколадова  паста  в  кутийка  – 
смутено  добавих–  колежката  има 
рожден ден, редно е, друго не мо
га да купя.

Човекът  плесна  с  ръце  и  за
шета  повтаряйки  си:  „  ах,  че  чу
десно!”  Нареди  на  тезгяха 
хартиена  чашка  с  черно  кафе, 
кифличките  увити  и  сладкото 
изкушение  с  панделка  в  кутийка. 

Лишавах себе си от десерт, но пък 
си струваше за ярката усмивка на 
момичето  с  русата  плитка.  Изка
рах  портмонето  си  да  отброя 
единственото  възможно  средство 
за плащане. Пекарят протегна ръ
ка и ме спря. Гледаше ме странно.

Не! В никакъв случай! Нищо 
не се купува с пари! Плаща се са
мо с Усмивка и с Благодарност. 

Онемях.  Разтреперих  се.  Съ
ществото ми се разтресе.

Жив и здрав да си човече! И 
ти,  и  цялата  ти  челяд!  Нечувано 
добро! Добро само да ти се връща 
за  добрините  ти.  Тройно!  – 
направо  не  знаех,  какво  да  кажа. 
Май хората почесто намират ду
ми за ругатни, отколкото за благо
дарност. 

Взех  кафето  и  подадената 
торбичка.  Усмихнах  се широко  и 
през  тезгяха  сложих  ръка  на  ра
мото на пекаря и рекох:

Поклон  пред  добротата  ти! 
Благодаря ти! – и излязох.

Благостта  човешка  ме  хвана 
неподготвен.  Едно  е  да  си 
мечтаеш, друго е да ти се случва. 
Кофти  почваш  да  се  чувстваш. 
Аз,  малкият  човек  от  големия 
град. Имаме  ли  очи,  за  да  видим 
добродушните лица? 

Спрях  се  след  пекарната  и 
вдишвах  пресният  въздух,  отпи
вах глътки щастие. Хората все тъй 
тихо  си  вървяха.  Зяпах  града  с 
ъгловатите  сгради  и  странни  чо
вешки  изобретения.  Невроните  у 
мен  танцуваха  танц.  Изцапах  си 
ризата  с  кафе.  Цъкнах  с  език. 
Клиентите  ми  забелязваха 
неизправностите по мен. Озърнах 
се. Бях пред ателието дето перяха 
бързо  и  без  остатъчни  петна. 
Бутнах  се  вътре.  Слаба  девойка 
прехвърляше топки с чаршафи. 

Добро  утро!–  весело  подаде 
тя очи над коша.

Наистина  е  добро  утрото  – 
отвърнах  приятелски  –  Може  ли 

бързо да почистите ризата ми, не 
ми  е  удобно,  но  малко  време 
имам.  „И  малко  пари”  –  си 
мислех.

Веднага Господине. Щом та
ка  вежливо  ме  молите.  Влезте, 
влезте ето там, съблечете ризата и 
ми я подайте – посочи тя с глава и 
се завъртя да набута топките пра
не в устата на пералнята.

Взе ми ризата и през паравана 
дочух:

Десетина минути, не повече.
Лошо е десет минути сам със 

себе  си  в  пространство  метър  на 
метър.  Какво  ли  не  ти  минава 
през  главата.  Изкопчваш  из 
недрата едни такива простотии…

Готови  сме!–  видях  про
тегнатата ръка с ухаеща риза. Ця
ло  чудо.  Излязох  наконтен,  а  тя 
все  си  ровеше  сред  камарите  чо
вешки потребности.

Да ви платя.
Изправи  се  девойката  и 

изтърва  изживяваща  времето  си 
дреха.

Как  така  да  платите?!  С 
какво?

Имам  пари,  не  се  притесня
вайте…

Но  тук  се  плаща  само  с 
Усмивка  и  с  Благодарност  – 
подпря  се  тя  на  пералнята. 
Изглеждаше  пошокирана  и  от 
мен.

Моля?!  –  и  после  се 
усмихнах.– Не исках да ви обидя. 
Благодаря  ви  от  сърце,  че  по
чистихте ризата ми. Благодаря ви!

Момичето  се  смири  и  то  се 
усмихна.

Откроявате се, хубав сте…
Ушите  ми  пламнаха  над 

пардесюто.  Таях  симпатии  към 
нея. Все я  зяпах отвън. Ще я по
каня някой ден…

Излязох  още  пощастлив. 
Пропуснал  ли  съм  нещо,  докато 
съм  спал?  Светът  днес  е  тъй 
различен.

Забързан  се  надпреварвах  с 
тротоара.  Без  малко  да  подмина 
магазинчето за батерии. Нахълтах 
спешно вътре.

Добро  утро!  –  рекох  по 
инерция, но не виждах никой.

Добро утро – чу се глас иззад 
задното помещение. Отговорът се 
движеше  с  младежа  с  пъстра, 
заострена коса.

Изкарах  телефона  си  с  думи
те:

Батерията не работи.
Сръчни  тънки  пръсти  за  се

кунди разглобиха връзката ми със 
света,  поразровиха  се  из  дребни 
чекмеджета,  туп,  щрак,  так  и  те
лефонът ми бе върнат. А само бях 
премигнал. Един път.

Ох,  Благодаря  ви!  Безценен 
сте! Ама как бързо  го оправихте! 
–  рекох  и  се  усмихнах  широко.– 
Да ви платя.

Но  вие  вече  ми  платихте 
Господине. Нали ми Благодарихте 
и се Усмихнахте.

Не  вярвах  нито  на  ушите  си, 
нито на очите си. Ден от съвпаде
ния?  Неадекватен  ли  съм,  валяк 
ли  ме  сгази,  въздухът  ли  е  лош? 
Днес какви са хората? Болест. Бо
лест ще да е. Баба така би рекла. 
Объркан,  отчаян  в  неразбирането 
си  на  немислимото,  хукнах  на 

улицата.
Гледах  диагонално, 

перпендикулярно,  верти
кално, хоризонтално към ми
нувачите и града, не разбирах 

различното.  Опитах  триизмерно, 
обхождащо  и  инстинктивно  да 
почувствам странното днес. И ви
дях. По  улицата  хората  крачеха  с 
Усмивки и си Благодаряха за щя
ло и нещяло.

Телефонът ми звънна. Работи 
вече.  Доближих  го  плашливо  до 
ухото си:

Добро утро…
Добро  утро!  От  банката  се 

обаждаме  Господине  –  все  нещо 
ще  ми  развали  настроението,  а 
гласът продължи. – Вижте, взе се 
решение  и  няма  нужда  да  давате 
пари,  за  да  изплащате  жилището 
си.  Не  чух,  Благодарихте  ли  ни? 
Не, не по телефона. Ще трябва на 
място  да  дойдете  в  найблизкия 
офис  и  лично  да  Благодарите. 
Апартаментът  е  ваш  и  на  доку
менти. Не, не, без плач. Плаща се 

само  с  Усмивка  и  Благодарност. 
Важи лице в лице.

Повтарях  думи  наум,  че  съм 
жив и случващото се не е луд ри
тъм  на  електронна  игра… Мозъ
кът  ми  констатира  фактите.  И 
заподскачах  високо  наподобявай
ки кенгуру, и отвих гърлото си:

Да, да, да! Добро утро, мили 
хора! Добро утро, свят!

Бях  мъж  в  пардесю,  с 
торбичка и чанта в ръка, скачащ и 
безумно щастлив… Идваше ми и 
да  литна,  но  се  спрях  да  мечтая, 
че  току  виж  и  съм  полетял. 
Мечтите  ми  се  сбъдваха.  Ако  се 
съберат  добрите мисли  на  хората 
на  земята и  ги осъществят,  какво 
ли още можеше да се случи? Си
гурен бях, че да изчезнат парите   
не бе само моя мечта. Може би и 
твоя, и твоя…

Добро утро свят! Тук се пла
ща  само  с  Усмивка  и  с  Благо
дарност!

Варна, 2019 г.

КЕЙ ДЖЕЙ БИ (КРАСИМИРА БАЙЛС)

НЕМИСЛИМО

На   18.10.2019 г.  от  17, 00  
часа на сцена „Раковина“ в 
Морската градина на гр. Варна бе 
реализиран заключителният 
етап на проекта „Заедно за чиста 
и зелена Варна” по проект на 
Сдружението с нестопанска цел 
„Мога, знам, творя” в партньорс-
тво с ПГИ „Д-р Иван Богоров” и 
Детската фолклорна студия „Не-
ранза” от НЧ „Елин Пелин1977” 
– Варна.

Екипът на проекта благода-
ри  на Дирекция „Образование и 
Младежки дейности“ за фи-
нансовата подкрепа, на Ди-
рекция „Култура и духовно 
развитие” и на Дирекция 
„Управление на сигурността и 
контрол на обществения ред” 
при Община Варна за доброто 
партниране  и логистичната 
подкрепа.

Дейностите по проекта 
„Заедно за чиста и зелена 
Варна“  с ръководител Йорданка 
Енева са осъществени в периода 
1.06 – 30.10.2019г. Чрез него 
предлагаме алтернатива за разре-
шаване на един   изключително 
важен за града ни проблем – 
опазване и поддържане на чиста 
и зелена градска среда. 

Отговорното отношение към 
околната среда, разделното съби-
ране на отпадъците и подпомага-
нето на тяхното рециклиране  е 
необходимост за решаване на 
проблема. Поддържането на 
чистота в района където живеем, 
работим и учим изисква създава-
не на навици от ранна детска и 
училищна възраст.  Това налага  
да се стимулират и развиват  
доброволчески инициативи в 
младите хора, които със своя мла-
дежки ентусиазъм, предприемчи-
вост и творчество да провокират 
своите връстници и обществе-
ността на нашия град към по-
чистване и опазване на околната 
среда. Активната гражданска по-
зиция допринася за постигане на 
добри резултати. 

Основната ни цел е създаване 
на действаща електронна 
екоплатформа „Заедно за чиста и 
зелена Варна“, чрез която 
предлагаме алтернатива за 
превръщане на нашия град и 

„ЗАЕДНО ЗА ЧИСТА И ЗЕЛЕНА ВАРНА”
местата за отдих около него   в 
една чиста и „зелена” среда за 
живот.

Предлагаме гражданите на 
Варна да заснемат замърсени ра-
йони от града и околностите и да 
публикуват в електронната 
платформа, като посочват 
точния адрес и място.  Така може 
да се локализират местата и да се 
подпомогне организирането на 
тяхното почистване. Граждани от 
всяка възраст, младежи – енту-
сиасти, организации, сдружения, 
фирми, учреждения и всички 
които имат желание и 
възможност могат да се включат 
активно. Възможно е  дейността 
да се съчетае с приятни туристи-
чески, спортни и други видове 
мероприятия като пикници сред 
природата, придружени с музика, 
танци, песни, интерактивни обу-
чения и игри, ековикторини, 
уъркшопове, и др.

Проектът съдържа анкетно 
проучване на нагласата на 
варненската общественост за 
включване в инициативи, свърза-
ни с почистване и опазване на 
околната среда, под надслов „Жи-
веем ли зелено?“.

Създадени по проекта екоате-
лиета, с ръководители Стойна 
Илиева, Ивелина Иванова, Яна 
Николова работят на открито и 
правят реклама на инициативите 
за почистване. Младежи демонс-
трират начини за превръщане на 
отпадъчни продукти в красиви и 
полезни вещи. Дейностите навън 
и сред природата предразполагат 
към съчетаване на полезното с 
приятното. 

В мероприятията на проекта 
се включват спортни и туристи-
чески дейности – „Велопоход”, 
„Екотуризъм“, екоинициативи 
„Събирай разделно“.

Заключителният етап на 
проекта е „Зелен фестивал“ на 
сцена Раковина в Морската гра-
дина на гр. Варна с музикална 
програма, фотоизложба, изложба 
на сувенири от природни и ре-
циклирани материали, пускане на 
балони, раздаване на флаери и 
рекламни материали под надслов 
„Моето зелено послание“. Музи-

На стр. 12
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ВНЕЗАПНО
БЛИКНАЛИ
СТИХОТВОРЕНИЯ

СТАНИСЛАВ
ПЕНЕВ

МАЙКАТА 
НА ДИМЧО ДEБЕЛЯНОВ

Ще дойдеш, сине, знам ще дойдеш скоро – 
войната, лошият ми сън ще свършат…
Надеждата духа поддържа много
и пътят към дома не ще се скърши.

Дълга си, щом изпълниш, тръгвай бързо,
че дворът чака – времето не спира:
цветя, овошки с красота и дързост
уханията и плода събират…

Звездите, паднат ли на мойто рамо,
едва тогава вътре се прибирам…
И чакам пак в нощта да съмне само –
с очите си да мога да те видя.

Но пуст е дворът, вратникът е тъжен…
И къщата остава тиха, празна.
А на човека празникът е нужен,
домът му роден чувства щом запазва.

… Така е светло, а в душата – тъмно.
Да можех само с поглед да те зърна.
Ще дойде ден и няма да е стръмно:
ще се завърнеш – аз не ще се върна.

12.10.2019 г., 10.47 ч., Копривщица,
родната къща на Димчо Дебелянов (и прочетено 
там) 

СТАРИТЕ
КОПРИВЩЕНСКИ КЪЩИ

Дървото остарява, пази всичко,
задържа времето, духа не сменя…
В живота внася топлина, привички,
уют създава и дома въззема.

Тече Тополница и носи вяра…
Нареждат се тук камък подир камък…
Държавност се гради с любов, но с мяра –
главата си не вкарва никой в пламък.

Живеят българите в тези къщи
и родолюбци гледат челядта си.
Мечтите им светлеят по-могъщи      
и свободата свети с честността си…

Историята е урок за нрави…
За нови истини, за стари рани…
Безсмъртен бит за утре ще остане – 
съзнанието българско да брани.

12.10.2019 г., 12.17 ч., Копривщица,
родната къща на Любен Каравелов и на Петко Ка-
равелов

КОСТАДИН КОРУЧЕВ

ДУШАТА МИ Е ПЕПЕЛ

Душата ми е в пепел след жарава
след огъня димящ, неумъртвен – 
след урагани винаги остава
разруха в залив, кораб потопен.

Приятелките ми – и те различни – 
ме смятат още за добър, красив.
И сериозни, важни са, прилични…
Без тях животът бързо става сив.

Приятелите пък все гонят ветровете
по важните посоки на света.
Не са ми злобни май и враговете,
щом не живея в глад и нищета…

От разума, годините подкрепял,
остана мъдрост след голяма сеч...
Душата ми е след жарава – в пепел…
Огньовете останаха далеч.

ТАЙНАТА ЛЮБОВ

Любов без име е и съществува –
не е прищявка или самоцел.
При нея много, много се рискува…
За да я имаш, трябва да си смел.

Жена ли, мъж ли – пазят си я скрита.
Законът й е таен и суров.
Веднъж не спазен, той дори не пита – 
оставаш сам, без капчица любов.

А имаш ли я, имаш ти магия.
Трептиш с утехата на всеки дар…
Калена е в житейската стихия – 
на две сърца е само господар.

От всичко друго тя е по-омайна.
Живее в неизвестност, с тайнствен лик.
Откраднат миг е тя – любовна тайна,
а любовта си има път велик.

Любов без име. Жертвите са двама.
Възнасяща е – с полет на орел.
Законът е един за мъж, за дама – 
дарява те с любов, ако си смел.

ПРЕВЪЗХОДСТВО

Жените винаги оставят
на мъж един – чудесен дар.
Мъжете лесно се отравят
от чара – сладкия нектар…

Сърцето си жените дават,
щом чувстват мъжка топлина.
И трайни спомени оставят
със свойта женска хитрина.

Любими, винаги красиви,
тъй мили, ласкави, добри
те стават нежни и свенливи – 
обичат ли, не казват: спри…

Мъжът, обича ли, е хала – 
безумно влюбен и хлапак…
Да спре жената отлетяла
мъжът не може… Ако е глупак.

… Жените винаги успяват
да се наложат с дух и с чар.
В живота щастие създават
и става негов господар.

ОБИЧАЙ МЕ ТАКЪВ

Любовта спасява я едната вяра.
Нелюбещият няма свян и срам.
Обичаш ли, каква ти изневяра – 

душата сложил си в божествен храм.

Неверните измислят сто причини
да оправдаят свойте хитрини.
Менят партньорите си – макси, мини,
безброй за любовта дошли злини.

Животът знае много изневери.
Не казва само кой е крив и прав.
Лъжите и с кантар не можеш ги измери…
Еднакво тровят влюбен, болен, здрав.

И влюбеният късно научава,
че милият го огън друг гори.
И другаде той чувствата раздава,
че тяхната любов ще изгори.

Безгрешни хора на земята няма.
Навярно бог така е наредил.
И знам, лъжецът че си няма срама…
И с грешката си любовта ти е разбил.

Душата ми изпълваш с нежност и с омая,
затуй навсякъде оставах твой…
Любов невярна в дните си не зная.
Обичай ме такъв, ти, ангел мой.

ЛЮБОВТА КАТО БОГАТСТВО

… А влюбен да си е богатство странно – 
безценно, бурно, силно като гръм.
Сияеш като изгрев в утро ранно.
А, който не обича – слаб е мим.

Голямата любов е чисто злато
и много повече от туй, дори.
На всеки тя е с нещичко позната – 
и с нея влюбен си до старини.

Да, колко хубаво е да обичаш.
И как прекрасно е да си любим.
любов, любима – като спешен случай
в живота идват – с дух неустоим.

Дори когато богове се карат,
човекът неизменно е щастлив…
Едни обичат, други в рая вярват –
но всеки с любовта си пише стих.

РИБАРИЦА

Безшумно утрото звезди разсипва,
над Вежен вие слънчева черта.
Омарата от долината кипва,
за да прогони бързо вечерта.

Поляни шарени, горите – ведри,
върхарите в люляна резеда.
Река шуми по камъните едри,
върбите пият чистата вода.

Реката, идваща от стръмнините,
стъписва се пенливо в някой вир.
Проблясват на пъстървите дъгите – 
украсата на тази райска шир.

Очите грабват разнолики вили –
измислиците на човешки плод.
Ръце на майстори са подредили
местенца да се помнят цял живот.

Рибарица е люлката чаровна,
закътана в планинските била.
А времето и песента любовна
на бъдното е давало крила.
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ЛИЛИЯ
МАРИНОВА                 

СЪДБАТА

Съдбата си играе с нас.
Понякога – и с поглед леден
от зрънце вае скъп елмаз...
А може би и някой беден,
превърнала е в богаташ...

Щом има справедливост, уж,
какво от туй, че с нас играе?...
Актриса и от „Мулен  Руж”
съсипвала е, а нехае...
Изкупва греховете тук...

Превратностите й – сюрприз.
На този свят – съдби различни...
Едни са с ореол и с приз,
а други – не така епични...
И само галени от бриз...

УТЕХА

Градът е изтощен, намусен,
на пари от бензин дъхти.
Колите многобройни, автобуси
шумят и днес, площадът пак ехти. 

И слънцето изгаря, пари.
Забързани са хората, вървят.
От грижите си претоварен
човекът скрива се в деня.

Къде да търсиш ти утеха?...
Къде да спреш, да наведеш глава?...
… Тъй трудно ще намериш и човека – 
човекът, който чува ти гласа.

СПОМЕН

Тих ветрец ми погалва лицето – 
на балкона съм в лятната нощ.
Рой звезди осветяват небето
и нощта ме люлее пак в кош.

Юнските вечери – с дъх на липи
в спомен връщат ме стар и крилат:
там, където летях с всички мечти – 
сам-самичка на морския бряг.

Все мечтаех да стана голяма,
и да видя любимия принц.
… След време се срещнахме двамата:  
любовта засия в звезден миг.

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Сърцето ми остана само вярно.
С преливаща любов само тупти.
Приятелки от детството реално,
оставиха блед спомен от преди.

За всички ли животът е лъжовен?...
Или горчилка само аз изпих?...
Дали родена съм в ден сив, дъждовен?...
Или пък феята си нараних?

Аз имах две приятелки любими,
играехме си с кукли трите все.
Пораснахме и пак си бяхме мили – 
приятелството стигна върхове.

Но после в мене нещо се прекърши – 
разбрах, че всичко е било игра…
Не можех да повярвам – всичко 

свърши…

Кой би могъл да скрие завистта?

ПРОШКА

Ти виждаш ли жената с бяла рокля?
Стои на маса в млечен бар.
Не е изящна, тънка и висока,
но е с излъчване и с чар.

Познавам я, приятелка ми беше.
Споделяше си всичко с мен.
И знам, далече вихър я отнесе,
щом чу за изневярата – в лош ден.

Любимият съпруг си имал друга – 
съвсем случайно тя разбра.
Обичаше го, стигна до полуда,
но върна си с молитви любовта.

Дали е чудо станало тогава?...
Те влюбиха се с огнен плам:
със същия на Хектор с Андромаха,
затуй ли му прости, не знам?

Над тях все още грее ореолът,
щом прошката изми греха:
владее тя и силата орлова
за всичко – вяра в любовта...

ОБИЧАМ  ЖИВОТА

Приятелю, чуй ме, животът е чуден…
И мами със своя каприз.
Опиват ме глътката въздух – 

тъй нужен
и слънцето с морския бриз.

Да чувствам ритмичния пулс на 
сърцето,

дъха на красиви цветя…
И капка по капка любов от морето
щастлива да пръскам в света.

Живота божествен тъй силно обичам
и вкопчвам се в него с ръце.
Поройният дъжд – какво не завлича – 
го спирам с туптящо сърце.

НЕ ТЪЖИ

Не тъгувай, море – 
аз отново съм тука при тебе,
с твойте топли ръце
да ме сгряваш пак с огън вълшебен.

И стоя на брега,
и вълните ми вдъхват надежда,
и дори без слова,
вдъхновяват ме с толкова нежност.

Всяка капка от тях
с причудлива любов ме дарява – 
туй е техният грях,
че заспалите чувства навяват.

Не изтривай, море,
на брега следата ми ясна.
Аз протягам ръце
към духовната шир необятна.

ЗОВ

Нижат се ден след ден
все така ти без мен – аз, без тебе.
Не тъгувай за мен
и за устните с пламък вълшебен.

Чуй вълните шумят,
и борбата за хляб обнадеждват.

Сякаш с думи шептят,
пръскат пяна към нас белоснежна.

Обичта ни блести
под небесния свод – вдъхновява.
Сбъдват се и мечти,
само скъпите мисли навява…

Не изтлявай, любов,
а в душите ни пламвай по-буйно…
Чуй сърдечния зов
за любов и за виното руйно.
 

ДОБРОТАТА

Нощ е. И свирят щурците.
Слушам концерта в захлас.
И пак политам с мечтите,
волно с криле на Пегас.

А добротата самотна,
тъй чудодейства – искри.
Ведра, могъща, охотна,
сбъдва с вълшебство мечти.

Лесно ме тя извисява
чак до духовния връх.
Вятърът тихо повява – 
чувствам магичния лъх.

БОРБА

В този миг – замълчи,
под дъгата сме само двамата.
В пъстроцветност искри,
озарява ни с обич голяма.

Чрез безброй чудеса
тя ни влива и сила вълшебна.
В безконечна борба – 
за насъщния – мъката земна.

Сам-самички сме тук
под заслона цветущ на лъчите
с несломимия дух
да летим до върха – висините.

Добротата е вожд
и любящо сърце, свито в болка
са безмерната мощ…
Все в борба… след страдания колко...   

ВАРНЕНСКО  ЛЯТО

Дойде във Варна пак лятото
приказно,

духна и морският бриз.
Знойното лято е – вълшебна 

приказка,
вълнуващ морски каприз.

Слънцето щедро пилее лъчите си,
чайките грачат, летят.
И заблестяват от радост очите ни,
а пък сърцата – туптят.

Най-романтично е тука през лятото 
– 
срещат се сродни души.
И се привързват тъй силно 

понякога…
Даже морето мълчи...

Август е месецът, сбъдващ желания
за чудотворен живот…
И сме захласнати в песни на славеи
за разцъфтяла любов.

Варненско лято в шума на морето,
чуй на вълните зова.
Влюбени птиците пърхат в небето – 
слива душите мига.

БОГАТСТВО 

(по сонет  на  Хуана Де Ибар буру)

Не, не искам разкош,
ни охолен живот, ни богатство.
А да бъда аз в кош
на безмерна любов, без коварство.

И дъжда да вали,
да сме двамата боси, без шапки.
Без чадър и сами – 
само ние с дъждовните капки.

Между нас любовта,
да блести с цветове на дъгата.
И да няма лъжа,
да прогонваме двама тъгата. 

И дори серафим
в миг почувствал се сам – да завиди,
пак любов с воал син
ни обгръща със пламък невидим.

В този кратък живот 
няма щастие – щом няма обич.
Да боли от любов
е богатството мое – и орис.

БАБА И ВНУЧКА

Миминцето вече е голяма.
Вечер приказки на баба си чете.
Сънчо идва баба се прозява,
Мимито е още с книжката в ръце.

А пък днеска внучката й рече:
Тези книги мама ми ги подари.
Те са за звездичките далече,
и земята ни, която се върти.

Бабенце, коя си ти избираш?...
За Галактиката или – Млечен  път?
За легендата, нали разбираш,
че разляла Хера мляко с глинен съд.

Млечен път – галактиката бяла,
кръстили я гърците от древността.
Тя извива се като спирала,
млечнобяла слива се и с вечността.

ПЪРВИ ЮНИ – 
ДЕН НА ДЕТЕТО

Празник детски е днес,
веселят се щастливи децата.
Хвърчила в пирует
се въртят надалеч в небесата.

И балони летят,
с най-различни разцветки нагоре.
В Лунапарка шумят
дълги влакчета с бели вагони.

Пеят птичките в хор,
и повява безшумно ветрецът,
до отсрещния бор
пак подскача сам скакалецът.

Вижте, днеска валят
и се сипят безброй нежни думи,
и децата шумят,
поизраствали бавно… и други.
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на Фонд Култура на Община Варна

КНИГИ, СЪОБЩЕНИЯ

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

Литературен клуб „Антон Страшимиров” – Варна и Сдружение 
Литературно Общество – Варна (СЛОВ) учредяват 
НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА 

„АНТОН СТРАШИМИРОВ” 
за значимо литературно творчество.

Наградата се дава всяка година (за 24 май). За първи път
ще бъде връчена през 2020 г.

Присъжда се и на утвърдени, и с принос
към българската литература писатели.

Освен нагръден знак, плакет и диплом, наградата 
е с парична стойност 1000 лева.

Справки и документи за кандидатстване за 
НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА 

„АНТОН СТРАШИМИРОВ” 
за значимо литературно творчество (от 1 февруари до 15 април 
всяка година) на ел. адрес  litobshtestvo@abv.bg На същия ел. 
адрес и във вестник „Литература и Общество” ще бъдат обявява

ни носителят на наградата и връчването й 10 дни преди 
празничната дата. 

АНТОН  СТРАШИМИРОВ 
(15.12.1872,  Варна  –  7.12.1937, 
Виена, Австрия) – писател,  дра
матург, публицист.

Брат  на  писате
лите  и  обществени
ци  Димитър 
Страшимиров  и  То
дор Страшимиров.

13годишен  на
пуска  Варна,  скита 
из Добруджа, слугу
ва в кръчми и кафе
нета,  работи  по 
тютюневи  ниви  и 
като  словослагател,  книговезец, 
бояджия.  Учи  V  (IV)  кл.  в 
Разград, след това в Земеделско
то  уще  в  Садово,  което  скоро 
напуска. 18901894 е нач. учител 
из различни села във Варненско 
и Бургаско. През 1895 г. замина
ва за Берн, слуша лекции по ли
тература и география. През 1898 
г.  е  гимназиален учител във Ви
дин. През  18981900  г.  е  учител 
в  Педагогическото  уще  в  Ка
занлък,  но  е  уволнен  от  всички 

уща  в  България  заради  спречк
ване с кмета. Активно участва в 
македонското  движение  като 
четник  на  Яне  Сандански. 

Участва  в  Балканската 
война  като  редник. 
През  междусъюзни
ческата  и Първата  све
товна  войни  е  военен 
кореспондент  към 
Гл.квартира,  активно 
сътрудничи  на  военни 
издания.  Създава  и  ре
дактира  „Българска 
общодостъпна  библио

тека”  (19221923).  Деен 
сътрудник  на  ГеоМилевото  сп. 
„Пламък”,  печата  във  всички 
вестници.

За  пръв  път  печата  (1889)  в 
кн.  3  на  сп.  „Искра”  (Шумен) 
стихотворения.  Улица  и  учили
ще  във  Варна  носят  неговото 
име. 

Антон  Страшимиров  е  най
изявеният  варненецписател  с 
национално  и  международно 
значение.

КАНИМ ВИ !

Представянето на романа „НУЛА ВРЕМЕ” на писателя НИКОЛАЙ ТАБАКОВ пред варненските 
читатели, книгомани, интелектуалци, дейци на културата и изкуството, граждани и гости на черно

морската столица е на 1ви НОЕМВРИ 2019 г. от 17.30 часа в Концертното студио на Радио Варна.

След премиерата в София, в препълнената зала на клуб „Перото” в НДК, където за романа говори 
проф. Георги Каприев, а сред присъстващите беше и доскорошният ректор на СУ „Св. Кл. Охридски” 
– проф. Боян Биолчев, Варна е вторият премиерен град за тази книга. Събитието е включено в офи

циалната Програма на Община Варна за честване на Деня на будителите.

За новата творба на писателя Николай Табаков като културен и художествен факт: Станислав Пенев –
писател, литературен изследовател и критик, Гергана Славова – писател и литературен изследовател.

Вход – свободен

Такъв  сборник  стихотворе
ния  –  от  2002  година  насам 
(излизащ  есен  след  есен,  година 
след  година във Варна  за фести
вала  „Листопад  на  спомените”) 
доказва  жизнеността  на  пое
тичното  светоусещане  на  бълга
рина.  Той  укрепва  вълненията  и 
трепетите  на  пишещите  хора,  че 
сътвореното е повече от сивотата 
и нормите на живота, от пробле
мите и неочакваността, че в него 
силата  на  вътрешния  глас  до
казва устойчивостта на човешко
то аз – въпреки и защото… 

Въпреки  възрастта  и  защото 
лист  след  лист  (и  ден  след  ден) 
животът  много  бързо  се  рони, 
защото кръговратът  в природа  е 
кръговрат  и  в  живота  на  човека 
и  всеки  сезон  е  на почит  –  осо
бено  есенният,  който  пълни  ду
шата  докрай  с  хубостите  на 
света  и  превръща  времето 
единствено  в  пространство.  И 
защото е предвестник на студа – 
и  с  космически и  със  светлосин 
оттенък,  и  с  арктическа 
твърдост  и  с  памучна  мекота,  и 

с висотата на чистите върхове, и 
с  неочакваното  си  временно 
нахлуване в топлите простори…

Категорията  „сборник  със 
стихотворения”  е  категория  на 
надеждата. В  случая  не  само  на 

надеждата  за  надежда  и  на  на
деждата всеки да каже това, кое
то  може  и  още  повече  –  така, 
както може: чрез стих като стих 
или  със  стихотворна  близост  и 

усещане.  Но  винаги  –  и  вълну
ващо,  и  интересно…  И  амби
циозно, и непретенциозно… И с 
радост, и с болка… И винаги чо
вешки  близо,  сърдечно  досегае
мо, премерено или непремерено 
съвсем, но „хващащо” сърцето и 
дори  –  разтърсващо.  Като 
обяснение,  като  постоянен  и 
нестихващ  полъх  на  бриз,  като 
измерение на чувствата и то – не 
в друго, а в любов.

Една  любов  на  зрелостта  и 
на  надеждата,  на  осъзнатото  и 
учудващото, на излиянието – та
кова,  каквото  можем…  и  какво
то не можем, защото може да се 
направи…

И  естествено  –  любов  към 
словото:  като  изказ,  като  утеха, 
като настроение, като нагласа.

Е,  нагласата  е  винаги  в  по
вечко,  но  си  е  и  празнична,  и 
изпълнена  с  вълнения, и  винаги 
отприщваща вдъхновението. 

Това  вдъхновение,  без  което 
не  можем:  вдъхновението  на 
живота.

Ст. Пенев

„ЛИСТОПАД НА СПОМЕНИТЕ” 2019 – 
НОВ ИЗДАТЕЛСКИ ФАКТ

калните домакини на фестивала 
бяха сладкогласните славейчета 
от Детската фолклорна студия 
„Неранза” при Народно читалище 
„Елин Пелин1977” – Варна с худо-
жествен ръководител г-жа Кичка 
Христова. Децата изпълниха кра-
сиви и темпераментни  народни 
песни и впечатлиха публиката с 
майсторство и артистичност.  
Зрители и участници показаха 
емоционално съпричастието си 
към Зеления фестивал и идеите, 
които младите хора поставят на 
дневен ред „Заедно за чиста и зе-
лена Варна” за да се прави всичко 
възможно  в Морската столица  
чистите цветни градини да се уве-
личават и да са в основата на 
облика на града ни.

„ЗАЕДНО ЗА ЧИСТА И ЗЕЛЕНА ВАРНА”
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