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Национален вестник за литература, изкуство и обществен живот

и
Цена 0,99 лв. 
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Я, КАЖИ МИ, ОБЛА-
ЧЕ ЛЕ, БЯЛО…

Животът ни е разпилял, жи-
вотът ни е научил да оцеляваме, 
животът ни е направил устой-
чиви и последователни – чрез 
постоянство, любов и всеотдай-
ност към най-близките. Към все-
ки един от семейството… И към 
всеки българин… Особено, кога-
то Майка-България е в сърцето и 
в душата ни, особено, когато „Я, 
кажи ми, облаче ле, бяло…” е 
не само песен за нас, а е нашата 
любов към Родината – към наша-
та истинска любов – България. 
Родината ни… Една България на 
българина със стародавен бъл-
гарски дух и с корени дълбоко в 
човешката история.  

„Я, кажи ми, облаче ле, 
бяло…” е израз и на българска-
та народопсихология, и на онзи 
неизчерпаем дух-български, 
който ни носи по целия свят и 
ни връща все към земята, на-
речена България. И към всеки 
човек, дошъл на този свят и дал 
на човечеството това, с което е 
закърмен в нея. Към всеки бъл-
гарин. Към всеки човек на света, 
чувстващ България в себе си и 
чувстващ света… по български. 

Е, не съвсем и не само това… 
А глобално – България е и там, 
където има българи. Наши съна-
родници, наши деца…

България е точно там, къ-
дето го има достойнството и 
доброто отношение към човека, 
България е там, където българ-
ската благодарност е всеотдай-
ност към човешкия идеал, към 
човешкия прогрес, към разви-
тието и човешкия напредък… 
На всеки човек…

Обичам те, България. Не 
само, защото си ми Родина… Ти 
си ми Отечество.

В него е събрано всичко, 
което нося в себе си: устремът 
на Аспарух, величието на Ки-
рил и Методий, устойчивостта 
на човека, величието на талан-
та, издържливостта и силата на 
духа. На духа ни български. 

Едно измерение, което съ-
ществува като очертание на зем-
ното. 

… Едно дълбоко и дълго 
проникновение до същността на 
„Я, кажи ми, облаче ле, бяло…”.

За всеки един от нас. И за 
България. Тук и по целия свят…

06.04.2020 г. , Варна

ИЗ „ИЗВЪНРЕДНИ 
ПРОЗРЕНИЯ” –

13 март - 
13 май 2020 г.

Съюзът на независимите 
български писатели навърши 
тридесет години от своето съз-
даване и е в своята идейно-ес-
тетическа зрялост. 

Той възниква след демокра-
тичните промени у нас –  съз-
даден е на 24 април 1990 г., ко-
гато в княжевското читалище 
се събират десетки писатели с 
по няколко издадени книги, но 
отхвърляни по лични и полити-
чески причини от официалното 
статукво и създават нова писа-
телска организация като над-
партийно, неполитическо худо-
жествено сдружение. 

Тази организация споделя 
идеите за хуманен свят, сбли-
жаването и приятелството меж-
ду народите, демократичните 
принципи за устройство на об-
ществото, българските нацио-
нални интереси, традиции и 
нрави, обединява усилията със 
сродни творчески организации 
у нас и в чужбина, които поста-
вят на преден план в дейността 
си същите или подобни идеи и 
принципи и ратува за защита и 
възход на българския език и ду-
ховност, на литературната ми-
съл у нас и за висока нравстве-
ност в творческия свят.

Съюзът на независимите 
български писатели е оригина-
лен писателски глас: при нас 
членуват творци от различни 
възрасти с различни естетиче-
ски и политически пристрастия, 
но свързани от талант, родолю-
бие и нравствените стойности. 
Няма политизация и идеологи-
зация, всеки има право на личен 
избор и лично мнение – осно-
вен критерий е художественост-

ТРИДЕСЕТ ГО-
ДИНИ СЪЮЗ 
НА НЕЗАВИ-

СИМИТЕ 
БЪЛГАРСКИ 
ПИСАТЕЛИ
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Водата и живо-
тът – две измере-
ния, които не само 
са много близки, но 
всъщност са едно: 
водата създава жи-
вот, животът без 
вода е немислим. Особено днес. 
Особено сега, когато човекът 
преоткрива себе си и намира 
нови и нови възможности – да 
стигне до корените на света, да 
измери и съизмери собственото 
си аз с природата, 
да приеме предиз-
викателствата на 
времето, да се пре-
бори с трудности-
те. И да превърне 
водата от необхо-
дим елемент на 
екзистенцията във 
водещ – в усло-
вие за качествен 
живот, добър бит 
и съзидателна на-
гласа за духа и та-
ланта си.

Усетих тази 
нотка в разговора ни с инж. 
Валентин Вълев веднага: „Да 
направиш човека щастлив е и 
богатство, и умение, и призва-
ние…” каза той, докато разглеж-
дахме прекрасните снимки и 
рисунки, свързани с дейността 
на „Експрес Гаранцион” ООД 
и „Акватек” ЕООД (водещата у 
нас фирма за водни съоръжения 
и инсталации, също създадена и 
ръководена от него).

Явно инж. Валентин Вълев 
умее да строи. Професионално, 
модерно, бързо, утойчиво, ця-
лостно – до ключ (както се каз-
ва в нашия случай – и до капка). 
Теренът няма значение. Времето 
– изпитание на волята и възмож-
ностите. Организацията на рабо-
тата – със замах, процесът – не-
прекъснат, дейността – постъпа-
телна и активна, мащабите – про-
мишлени и детайлно-перфектни.

Строителната фирма „Екс-
прес Гаранцион” – през 1990 г. 
(а през 1994-та и „Акватек”) се 
появява(т) в момент, когато но-
вото, модерното, съвременното 
строителство навлизат и в бита 
на българина, и в туризма у нас с 
всички нововъведения – не само 
строителни, но и за водни проце-
дури, и за водни услуги. 

Тогава, когато се утвържда-
ват нов стил и начин на живот и 
на отдих, когато и прегръдката на 
водата в басейна през всички се-
зони става необходимост за чове-
ка и семейно-възможна, близка, 
ежедневна и за цялото семейство. 

ДА ДАДЕШ ПЪТ НА ВОДАТА (или 30 ГОДИНИ 
ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНА ФИРМА 

„ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН” ООД:
РАКЕТА-НОСИТЕЛ НА ШИРОКО 

ИЗВЕСТНАТА У НАС И ПО СВЕТА 
БЪЛГАРСКА ФИРМА „АКВАТЕК”

Новата семейна 
къща, къщата за гос-
ти, семейният хотел 
или новоизграде-
ният многозвезден 
хотел е немислимо 
вече да нямат ба-

сейни – един или два, спа-цен-
тър – един или два, аква-център 
или крайбрежни аквасъоръжения 
особено, ако се намират на брега 
на морето или там, където се по-
стига естествената връзка с при-

родната даденост. И 
особено, ако са край 
Варна или край дру-
ги морски градове, 
създаващи лицето 
на българския мор-
ски туризъм, така 
предпочитан и въл-
нуващ не само за 
европейците.

Валентин Вълев 
– варненецът, оби-
ча родния си град. 
Строителството за 
него е професия и 
сериозна основа за 

многообемна и активна съзида-
телна дейност, получила разви-
тие след известно пребиваване с 
жена му Парашкева и първия им 
син Димитър в Смядово (преди 
около 30 години). Като всеки вар-
ненец той познава и особености-
те, и капризите на водата – това е 
част от кореняшката му същност, 
част от любовта му към морето, 
към водната среда. И като всеки 
варненец се стреми да се върне в 
родния си град, да живее и рабо-
ти в него и за него. Създава фир-
мата като семейна – съпругата му 
Парашкева става негов съдруж-
ник още през 1990 г. (въпреки, 
че и тя е инженер като В. Вълев, 
но се заема предимно с финан-
сово-административната част) и 
с „Експрес Гаранцион” ООД се 
впускат активно в частното стро-
ителство. Изискванията тук са 2: 
кратки срокове и предаване на 
построеното от страна на пред-
приемача в напълно завършен 
вид.               

„Започнахме бизнеса си през 
м. май 1990 г. Ос новах фирма 
„Експрес гаранцион” с близки до 
мен хора – аз вече имах опит от 
работата си в строителни войски. 
Дейността си насочихме изця-
ло в областта на строи телството 
– изграждане на нови и рекон-
струкция на стари сгради и обек-
ти от различен тип. Бурно, много 
бурно се развиваше дейността 
ни до 1994 г. При строителство-
то на частна къща на наш клиент 
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ЛЮДМИЛА 
БОГОСЛОВОВА

***
Сърцето ми, подгонено от 

вятъра, 
събира пясъка на плажа
като изтрита, издълбана мида.

Сърцето ми приема вятъра
и бавно в себе си го скрива.

А пясъка по вените се стича – 
на кръв понякога прилича.

Тупти сърцето… Или вятъра?

Сърцето ми през гърлото 
излиза, 

понесено от вятърната риза...

БЕЗСЪНИЦА 

Небето не иска да спи. 
Небето е булчински бяло. 
Отворени, сякаш, врати
показват ми път в огледало. 

Там виждам красиви мечти –
бленувани и желани. 
Разбира се, там си и ти –
докосваш ме с чувствени 

длани.

Небето е с мен. Не вали.
Наоколо всичко е бяло. 
Запели са първи петли
за нов ден и ново начало.

VI МЕЖДУНАРОДЕН 
ФЕСТИВАЛ НА 

ПОЕЗИЯТА  „ПОЕЗИЯ 
БЕЗ ГРАНИЦИ” – 
ПЛОВДИВ 2020

УЧАСТНИЦИТЕ
ОТ ВАРНА

На стр. 4,5,6

инж. Валентин Вълев
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МИЛАТА ТИШИНА 
НА СКЪПИЯ НИ 

ЖИВОТ

Животът ни е мил… Мил и 
скъп… Като „Мила, Родино”… 
Като „Мили са ми планините и 
на север, и на юг… Като мила-
та майчина милувка, която пра-
ви всеки един от нас щастлив 
– дори само споменът за нея е 
достатъчен… 

Мил е животът ни. Мил, 
много мил – в безмълната тиши-
на на улиците, която гали като 
пух или като дланта на мама, 
като всичко най-свято и вълну-
ващо в детството (с прохожда-
щите ни сетива, с първите въл-
нения на мисълта), с първите 
чувства и… с първите стъпки 
– като първите капки дъжд: пре-

ди да сме поели 
най-чистия въз-
дух, изпълнен 
с озон, дошъл 
с дъжда… Със 
сълзите над земята…

Животът те прави щастлив 
(и тогава) и днес – донякъде и 
постоянно… Завинаги, но едва 
ли завинаги. Навярно това няма 
да е съвсем за кратко (а просто 
– докато има живот на Земята)...

… Тишината… Милата ти-
шина на скъпия ни живот. 

Тишина на надеждата, на 
очакването, на онзи вик – викът 
на съзнанието и вдъхновението, 
на чувствата и мисълта, който 
сега и днес отеква и в тишина-
та на света. С една отговорност, 
която ни прави хора.

Вик на човека, разбрал себе 
си и видял живота в себе си като 
ценност. 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОЗРЕНИЯ –
13 март - 13 май 2020 г.)

И като образ на всичко, кое-
то му е мило: „Мила, Родино”, 
„Мили са ми планините…”, 
мило ми е „Мило(то), мое Оте-
чество…” 

Един живот в тишината 
на времето и в тишината сред 
тишините. Един живот, който 
може да се нарече очакване на 
глътката звук (или само на на-
деждата за въздух) или на шума 
(т.е. на утрото), на началото (на 
първите крачки) на нов(ия) жи-
вот… 

Животът с ново(то) отно-
шение към най-милото: дом, се-
мейство, приятели, близки хора 
– хората на света…

Една смълчаност (чисто 
мълчание) като смълчаността на 

нашите часовни-
ци, които не спи-
рат, макар и да 
не тракат, а и да 
спрат – времето 

си тече… 
Мълчаливите мълчаливци 

на живота ни – малките (голе-
ми) часовници… … Днес в 9.00 
часа, утре – в 10.37, в други ден 
към 11.01 се усещаме, че ги има 
и че ни показват как вървим с 
времето напред – в самото вре-
ме, в пространството, в собст-
вените си измерения, наречени 
„наш живот”, в който мълча-
нието е начин на изказ и волева 
проява – в контекста на съвре-
менността. 

Часовници – мълчаливи, но 
не и на мълчанието! 

… Мълчаливо е времето, то 
си тече – тече и изтича и само 
ни кара да се вълнуваме и да го 

търсим… Да го търсим под лу-
пата на ежедневието,  докато в 
нас затрепти надеждата: един 
живот, едно време, една исти-
на… 

С „Мили са ми планините и 
на север, и на юг”. С „Мила Ро-
дино”…

С мила ни е нашата Бълга-
рия – скъпата ни Родина, Родина 
и на скъпия ни живот. 

Живот за живота, живот за 
всеки в пределите на българска-
та духовност и на българското 
„аз”. Тук във времето и отвъд 
него: преди, сега и в бъдещето… 

За да можем да кажем: „Оби-
чам себе си и народа…”, „Оби-
чам хората, които са като мен и 
нямат нищо повече от себе си.” 
„Обичам те, Отечество”. 

Българи – да се обичаме!
23.04.2020 г., Варна

СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ

та на литературните творби, а 
не субективността, колкото и 
да е неизбежна при преценките 
и реализацията на идейните за-
мисли. При нас няма изключи-
телно многообразие от литера-
турни почерци: има класически 
традиционалисти и антитради-
ционисти, модернисти от съвре-
менния авангард, търсещи нови 
форми за изява, има тенденции 
към европеизация на художест-
вената мисъл – това са творци 
с различни художествени прин-
ципи и литературни модели. В 
тази многоликост на неконвен-
циална естетика е и прелестта 
на нашия съюз, в тази контраст-
ност има много вдъхновение и 
творческа фантазия, които раж-
дат ярки и стойностни литера-
турни творби.

Ние заемаме водещо място 
в литературния живот на стра-
на. През изминалите 30 годи-
ни имаме над 1600 премиери и 
около 700 юбилейни вечери на 
наши творци. Създадохме 25 
филиала на СНБП в страната 

ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ СЪЮЗ НА НЕЗАВИСИМИТЕ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛИ
От стр. 1 и единствено ние осъществя-

ваме пет национални четения: 
на 1-ви октомври – Ден на по-
езията, четене в навечерието на 
всяка Нова година, на 14 февру-
ари – Ден на интимната лирика, 
на 1-ви април – ден на хумора 
и сатирата и в навечерието на 
24-ти май – Ден на българ-
ската просвета и култура и на 
славянската писменост. Имаме 
стойностни преводачи от ан-
глийски, френски, португалски, 
испански, руски, италиански и 
арабски езици: издадохме Ан-
тология на българската поезия 
на френски, на португалски и 
украински език, 10 сборника 
Поезия за деца и 4 сборника на 
съвременна българска поезия и 
проза от наши автори. В Сли-
вен се издава наше списание 
– „Жажда” вече четвърт век, 
а в Добрич 15 години излиза 
списание „Матадор”, което е 
наш официален орган. При нас 
функционират три издателски 
къщи: в Сливен – „Жажда”, в 
Добрич – „Матадор” и в Со-
фия – „Фараго”. Наши писате-

ли са чести гости в различни 
национални телевизии и радиа, 
публикуват свои произведения 
в централния и местния печат, 
десетки са издавани на много 
чужди езици, наши писатели 
печелят литературни конкурси 
у нас и в чужбина.

Може би най-голямото ни 
признание е, че Нобеловият 
комитет вече десета година ни 
изпраща покана да номинираме 
писатели от България за Нобе-
лова награда по литература. 
Ние сме учредители на Светов-
на академия по литература и 
изкуство в Щутгарт – Германия. 
Установихме творчески връзки 
с писателските съюзи в Северна 
Македония, Италия, Словения, 
Хърватия, Украйна, Полша, 
Сърбия, участвахме в Евра-
зиийския литературен фестивал 
на фестивалите в Баку – Азер-
баджайн, близо 40 чуждестран-
ни писатели са почетни членове 
на нашия Съюз.

Председатели на СНБП са 
били Владимир Свинтила, Иван 
Богданов, Стоян Радев и Марин 

Кадиев. Имало е и съпредседа-
телство от Иван Вълов, Стоян 
Етърски и Стоян Радев.

Многобройни са нашите ли-
тературни изяви от национално 
естество и са неизброими: по 
места нашите писатели са во-
дещи в духовния живот на се-
лищата, където живеят, имаме 
носители на награди от чуждес-
транни писателски съюзи.

Настоящият сборник дава 
представа за идейно-естетиче-
ските стойности на нашите пи-
сатели. Тук има богата палитра 
от многолика тематична насо-
ченост, творби с многопосочни 
художествени превъплъщения. 
Едни пишат по-камерно и съз-
дават произведения с интимен 
характер, други разработват фи-
лософски, нравствени и психо-
логически проблеми, но всички 
имат жива социална чувстви-
телност и остра мисловност и 
търсят пълноценна реализация 
на своя талант. Едни творци са с 
архаичен и акварелен рисунък, 
други с метафорично-асоциати-
вен почерк, но всеки разширя-

ват своя тематичен кръг, уплът-
нява художествената образност 
и създава ярки литературни 
творби.

Съюзът на независими-
те български писатели вече 30 
години пълнокръвно доказва 
своите творчески възможности 
и очертава своята оригинал-
на литературна физиономия, 
освободена от идеологеми и 
догматизъм. Ние сме непретен-
циозни, но стойностни и все 
по-успешно се утвърждаваме 
в читателското съзнание и без 
да се конфронтираме с другите 
писателски сдружение, си вза-
имодействаме и взаимопомага-
ме творчески като равностойни 
партньори.

Ние, чрез нашите художест-
вени произведения се стремим 
да утвърждаваме значима ли-
тература, която да възражда, да 
променя и извисява човека и об-
ществото. 

А нали това и смисълът на 
писателския труд.

Академик Марин КАДИЕВ – 
Председател на СНБП

Един български фестивал 
за поезия. Един Международен 
фестивал на поезията „ДУХО-
ВНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”, про-
веждан от 5 години в Пловдив. 
Един фестивал на поетичното 
слово и поетичното вдъхнове-
ние, подчертаващ значимостта 
на поезията и превръщащ гра-
да на седемте тепета (любим 
град на толкова много българи) 
за три дни в поетична столица 
на Европа и на света: 29, 30, 31 
май 2020 г. – Международен 
фестивал на поезията Пловдив 
2020. За 6-ти път!

И отново поети от цял свят 
са тук. И автори този път от 
12 страни (въпреки COVID 
19). Автори на новия Алманах 
„КЛЮЧ КЪМ СВЕТЛИНА-
ТА”. А 6-тото издание е с ве-
роятност МФП „Духовност без 

БЪЛГАРСКА, ЕВРОПЕЙСКА,
СВЕТОВНА ДУХОВНОСТ 2020-ТА

граници” – 2020 да се проведе 
тази година онлайн заради ИЗ-
ВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ 
(за сега до 13 май 2020 г.). Ето 
какво написа и изпрати за брой 
2 на в. Литература и Обще-
ство” главният организатор на 
фестивала (и като член на СБП) 
и съставител на Алманаха – по-
етесата Розалия Александрова:

„Програмата е предвидена 
в познати локации, които са 
емблематични за пловдивчани 
и важни за участниците в него: 
Културен център музей „Тра-
карт”, читалище „Възраждане 
– 1983”, галерия „Волард” – с. 
Белозем, Пловдивско или във 
варианта, който е публично на-

ложен за безопасността на по-
етите – интернет излъчване на 
програмата му. 

В алманах „Ключ към свет-
лината” участват 81 поети от 
12 страни: България, Полша, 
Великобритания, Украйна, 
Турция, Ирландия, Холандия,  
Италия, Албания, Узбекистан, 
Палестина, Русия.

Художник на картините в 
алманаха и на корицата е та-
лантливият Аспарух Сърбов.

Автор на статуетката – ем-
блема на Фестивала, е пловдив-
ският  скулптор Рангел Стои-
лов-Бачо. Тя се връчва ежегод-
но и критериите за избора на 
нейния носител са: висока по-

езия и духовност. Досегашни 
носители са двама души – пое-
тесите: Мира Дойчинова-irini – 
България и Рената Циган – Ве-
ликобритания.”

ПРЕДГОВОРЪТ
КЪМ АЛМАНАХА 

„КЛЮЧ КЪМ 
СВЕТЛИНАТА  – 

2020”:
Скъпи приятели на изящно-

то слово,
И тази, 2020 година, съз-

дадохме един поетичен екви-
валент за вас на мечтите ни за 
по-добър и по-щастлив живот 

– алманаха „Ключ към светли-
ната”. Нарекохме го в съзвучие 
с времевата линия на Земята и 
цялото човечество, както беше 
подсказан от едноименната 
картина на чудесния българ-
ски художник Аспарух Сърбов, 
която краси корицата на алма-
наха. 

Сега всеки човек е поста-
вен в ситуацията да потърси и 
открие светлината в себе си, за 
да излезе от мрака на отрица-
телността. А всички хора, заед-
но, с любов и съпричастност да 
издигнем нивото си на по-ви-
соките вибрации на Доброто. 
Затова и стиховете, които сме 
избрали за нашите читатели, са 
подвижният Дом на надеждата, 
вярата, щастието и Любовта 
т.е. на Любящата светлина. 
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желанието му беше да изградим 
и басейн. Никакъв опит нямах-
ме в тази област, нямаше и от 
кого да се учим в България, но 
приехме предизвика телството. 
Започнахме проучване по въ-
проса най-напред с помощта на 
пър вите ни партньори – нем-
ска фирма и постепенно натру-
пахме опит и умения. На тога-
вашния етап виждани ята ни за 
развитието на фирмата бяха, че 
тряб ва да започнем да залага ме 
повече на специализи рани дей-
ности, вместо да ги възлагаме на 
подизпъл нители. В извест на сте-
пен, донякъде и случайността ни 
тласна в тази посока на работа. 
Във всички американски фил-
ми, кои то бяхме гледали, имаше 
къщи с басейни. Това щеше да се 
превърне и в наш стандарт, раз-
бира се. И решихме, че бизнесът 
с басейни има голяма перспекти-
ва в Бъл гария. Затова през 1994 
г. създадохме фирма „Акватек” – 
специализирана в изграждането 
на басейни и водни атракциони.”

За 16 години фирма „Екс прес 
Гаранцион” построява десетки 
сгради и съоръжения от различен 
тип, реконструира множество 
обекти на частни и обществени 
инвеститори, изгражда изцяло 
собствените хоте ли „AQUA” във 
Варна, Бургас и София.

А от създаването си до днес 
„Акватек” е лидер в проектира-
нето и изграждането на общест-
вени и част ни басейни и вся-
какви съоръжения за СПА-цен-
трове. Фирмата строи първите 
аквапаркове в България – в ку-
рортите „Слънчев бряг” и „Злат-
ни пясъци”. Отличителна черта 
на работата и на двете фирми е 
комплексното изпълнение – из-
пълнение с високо качество и в 
кратки срокове.

Несъмнено „два пъти в една 
и съща вода не можеш да вле-
зеш”, както е споменал и Демо-
крит, защото оригиналността, 
неповторимостта, конкретната 
специфичност и изящност на 
жилищните сгради и на водните 
съоръжения, създадени у нас, в 
Европейския съюз и по света от 
фирмите „Експрек Гаранцион” 
и „Акватек” са неповторими. А 
това, че „всичко тече, всичко се 
променя” е факт, доказващ зна-
чимото в дейността и на двете 
фирмиз и тяхното водещо разви-
тие. „Експрес Гаранцион” строи 
– стабилно, фундаментално, 
преобразяващо, „Акватек” це-
ленасочено изгражда басейни и 
водни съоръжения – дейност, за 
която е първенец и най-добър из-
пълнител в България. И лидер в 
този вид инженеринг у нас – през 
годините са завършени над 3000 
обекта в България, Европа и по 
света и носят запазената марка 
на „Акватек”. Всички те са голе-
ми аквапаркове, спа комплекси, 
частни басейни, които специали-
стите на фирмата реализират от 
идейния проект до поддръжката. 
Един ръст и стандарт, постигна-
ти с умение, талант, упоритост, 
самовзискателност, хуманизъм, 
любов към семейството и хората, 
едно ново отношение към рабо-
тата и пазара, изразявано творче-
ски и с умерен риск на базата на 
големи възможности и интелек-

ДА ДАДЕШ ПЪТ НА ВОДАТА (или 30 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО 
НА СТРОИТЕЛНА ФИРМА „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН” ООД:

РАКЕТА-НОСИТЕЛ НА ШИРОКО ИЗВЕСТНАТА У 
НАС И ПО СВЕТА БЪЛГАРСКА ФИРМА „АКВАТЕК”

туален подход. 
И естествено на съчетание-

то: строителни умения – стра-
тегически решения – перфектно 
изпълнение – добри резултати.

Ето петте думи, които изразя-
ват същността на работата и духа 
на строителството за инж. Вален-
тин Вълев, дал началото на ус-
пешния семеен бизнес с „Експрес 
Гаранцион” ООД: „Характер, 
дързост, хъс, мащаб, коректност.”

Явно инж. Валентин Вълев 
умее да строи и да носи радост 
на хората. Професионално, мо-
дерно, бързо, утойчиво, цялостно 
– до ключ (както се казва в нашия 
случай – и до капка). Теренът 
няма значение. Времето – изпи-
тание на волята и възможности-
те. Организацията на работата – 
със замах, процесът – непрекъс-
нат, дейността – постъпателна и 
активна, мащабите – промишле-
ни и детайлно-перфектни. 

Да се вгледаме в историята (в 
направеното). Кризата от 2008-
ма предизвиква семейството да 
вземе тежки решения, за да спаси 
„Акватек”. По това време семей-
ство Вълеви има силно развит 
строителен бизнес, арматурен 
двор, цех за алуминиева догра-
ма, производство на мебели и два 
хотела – във Варна и в Бургас. 
Валентин Вълев постъпва наход-
чиво и не се колебае нито за миг 
да продаде бързо голяма част от 
движимите активи, от които биз-
несът няма нужда и да прекрати 
страничните производства и ус-
луги с цел да се запазят основ-
ните дейности. Междувременно 
през 2009-та техен клиент по-
желава да наеме целия им хотел 
в Бургас за период от 18 месеца 
и да настани в него свои работ-
ници. И така, хотел „AQUA” в 
Бургас се оказва зает сто на сто в 
най-тежкия период на кризата…

Ритмичните парични прихо-
ди от различни източници през 
годините спасяват на няколко 
пъти семейния строителен биз-
нес на сем. Вълеви. По време 
на кризата, когато тя притиска 
застрашително строителния 
бранш, пристъпват и към непо-
пулярни мерки – да се освободи 
голяма част от персонала на фир-
мата (близо 400 човека, а между 
тях – и приятели), на които Па-
рашкева Вълева трябва да им съ-
общи, че се разделят с работата 
си, за да се спаси бизнеса като 
цяло.

Неведнъж през годините 
дейността на водещата строител-
на фирма „Експрес Гаранцион” и 
на фирма „Акватек” са пред се-
риозен  риск и неведнъж рискът 
се оправдава – с оригинални ре-
шения, с необичайно изпълне-
ние, с творчески подход, които 
винаги помагат и стоят в основа-
та на успехите. А рискът е нався-
къде и в бизнеса той е на всяка 
крачка. И е естествено да се рис-
кува, за да се увеличи шанса да 
се спечели. Печалбата е в много 
направления, освен финансови 

измерения, ус пехът в бизнеса 
има и дру га стойност – свобо да, 
само чувствие и личностно разви-
тие, вдъхнове ние за още повече 
постижения. Защото и времето 
не чака: „При създаването и на 
двете фирми имахме късмет, че 
тогава беше време, в което мно-
го се строи… Веднъж на среща 
с испански възложители показах 
албум със снимки от проектите 
ни. Казах им, че можем да по-
строим аквапарк за 5 месеца в 
Слънчев бряг – това беше през 
2003-та. Те не повярваха и въз-
кликнаха, че ако направим ак-
вапарк за толкова кратко време, 
това ще бъде най-бързо построе-
ният аквапарк в света. Така и ста-
на – направихме го. Тогава, как-
то и сега имаме голямо желание 
за работа, всъщност, желание за 
доказване.” споделя отново с ус-
мивка инж. Валентин Вълев.

Първите два аквапарка в Бъл-
гария фирма „Акватек” постро-
ява на територията на курортни-
те комплекси „Златни пясъци” и 
„Слънчев бряг” и издига чрез тях 
нивото на мор ския туристически 
бизнес у нас. Тези съоръже ния 
подобряват качество то на турис-
тическия про дукт. И е нормално 
като при всяко ново нещо да се 
срещнат повече труднос ти. Пър-
во: за изключително кратки сро-
кове – в рамките на шест месеца 
е било необходимо да се изградят 
двата водни атракциона. Българ-
ски проектанти дотогава не са 
проектирали подобни съоръже-
ния. И аквапарковете са направе-
ни по идеен проект на испанска 
фирма. Това води до проблеми, 
произтичащи от самото проек-
тиране, които се на лага да се ре-
шават на мяс то. На българските 
строители им помагат натрупа-
ният вече опит в изграждането на 
басей ни и изключително големия 
опит в строителството („Гаран-
цион Експрес). 

 „Най-голямо предизвикател-
ство за мен е издигане на рабо-
тата на все по-високи и по-ви-
соки нива т.е. не прекъснатото 
развитие! Желанието ми е ни-
кога да не стигна тавана на сво-
ите възможности… Щом стигна 

до определено ниво и видя, че 
имам проблеми, полагам мак-
симални усилия да се науча как 
да преодолея пре пятствията и 
да продължа нагоре.” отбеляз-
ва Валентин Вълев. И мнението 
му е категорично: „Предприем-
чивият и действен човек може да 
се справи нався къде – и тук, и в 
Америка. И, естествено, кол кото 
по-големи възмож ности предос-
тавя една страна за коректен и 
мащабен бизнес, толкова по-ус-
пешен може да бъде той.”

Процесът на строителство 
за него през последните години 
минава през „Аквамарин” – ва-
канционен комплекс, курортна 
сграда с голям брой луксозни 
апартамента (74) в „Златни пясъ-
ци”, „Топола Скайс” – ваканцион-
но селище от затворен тип с 204 
апартамента, разположен близо 
до Каварна и нос Калиакра, на 

било то до с. Топола и в непосред-
ствена близост до трите голф иг-
рища, които се изграждат в този 
район, „Солей” – жилищна коо-
перация в кв. „Виница”, Варна, 
„Платиниум” – жилищна коопе-
рация в Гръцката ма хала, Варна, 
детска градина в кв. „Възраж-
дане”, Варна, множест во басей-
ни и други вод ни комплекси на 
тери торията на България и в Ру-
мъния.

Основните правила на бизне-
са не са много на брой: честност, 
точност и коректност в отноше-
нията, съхраня ване на интере-
сите на клиента, лоялност към 
партньорите... За да успееш да се 
задър жиш в бизнеса, трябва да се 
придържаш към тях. Както и към 
добрите национални черти на 
българина – то лерантност, тър-
пимост, човечност, адаптивност, 
честност, дори, прословутото за 
нас – себераздаване.

През годините „Експрес Га-
ранцион” (и „Акватек”) посте-
пенно увеличават своите обекти 
– големи комплекси с много во-
дни площи, включващи и мал-
ки, и големи басейни, изкустве-
ни езера и рекички, фонтани и 
най-различни водни атракции в 
тях, а също и неизменния вече в 
тях СПА- център, предназначен 

за разнообразни процедури. Та-
кива обекти са „Голдън Вали” на 
Северното черноморие, „Сънсет 
ризорт” в Поморие, „Емералд” в 
Равда и др.  Бъдещото развитие 
в тази посока и за двете фирми 
вече е видимо, а „Акватек” съз-
дава свои офиси в Румъния – в 
Букурещ и в Констанца.

След сертифицирането на 
фирмата по международния 
стандарт ISO 9001 и с влизането 
на България в Европейския съюз 
служителите имат възможността 
да работят при условия, равно-
стойни на европейските условия 
на труд. А всичко това подобрява 
работата на фирмата в съответ-
ствие с все по-високите изисква-
ния на пазара.

Валентин Вълев – управител 
и собственик на „Експрес гаран-
цион” ООД и „Акватек” ЕООД е 
бил член на Управителния съвет 
на Българската строителна кама-
ра. Доказал се като добър пред-
приемач и изкусен строител с 
„Експрес гаранцион” той нареж-
да фирмата сред водещите строи-
телни компании с многогодишен 
професионален опит и с изклю-
чителни постижения в проекти-
рането и изграждането на жи-
лищни сгради, хотелски компле-
кси, административни и търгов-
ски центрове, ваканционни се-
лища, на мебелно производство с 
марка Feba, недвижими имоти – 
„Агора”. Фирмата-собственик на 
верига хотели „Аква” във Барна, 
Бургас и София е собственик и 
на търговско-административния 
център Aqua center във Варна. 

Днес, водният център – Aqua 
center, проектиран и построен 
с голяма любов от сем. Вълеви, 
изпълнява две функции. Послед-
ният етаж на сградата е офис на 
фирмите „Експрес гаранцион” и 
„Акватек”, а останалата част от 
сградата са търговски площи. Из-
граден е модерен офис по всички 
съвременни световни стандарти. 
Надеждата е, че това ще повлияе 
положително на работата, осигу-
рявайки безпроблемна комуни-
кация в структурите и по-голяма 
представителност. Втората функ-
ция на Aqua center е търговска 
– 5000 кв.м. шоу рум, от който 
марките „Акватек”, Cron и Feba 
заемат около 600 кв.м. Остана-
лата част е отдадена под наем на 
мебелни фирми и фирми, пред-
лагащи стоки и услуги, свързани 
със строителството на сгради, 
изграждането на басейни и СПА 
центрове. Резултатът от първо-
началната идея се оказва много 
по-добър от очакванията – Aqua 
center е много посещаван от кли-
енти: и „Експрес гаранцион” и 
„Акватек”, както и наемателите 
имат добър бизнес тук.

През последните няколко 
години „Експрес гаранцион” е 
ориентирана към затваряне на 
цикъла, т.е. фирмата е и инвес-
титор, и изпълнител на обектите 
си. Във връзка с това дейността 
й е изцяло на строителна фирма, 
изпълняваща предимно собст-
вени обекти. Едно постижение, 
което още веднъж доказва талан-
та и професионалните умения на 
инж. Валентин Вълев в областта 
на съвременния строителен (се-
меен) бизнес.

ВЕСКА ЯНАКИЕВА

От стр. 1
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СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 
УСЕЩАНИЯТА (или С 
ПОГЛЕД КЪМ GENEZIS-а)

Вулкани дишат под краката ни, стаени
и огъня най-древен ни донасят често:
изхвърлят и скали, бълбукат възмутени – 
с човешка орисия не се свиква лесно.

Понякога таят гнева разискрен, течен:
на майката-природа грижите оставят…
Но имат своя дълг – че и да е напечено
сърцето земно да щадят – не го забравят.

Сред пламъци и пушек, под златен
звезден прах

на всеки те послание за утре пращат:
недей да палиш огън днес без следа

от страх – 
всичко изгоряло планетата разклаща…

А новото летоброене започва с код:
на някой с Де-Ен-Ка-то вече

извънземно…
Човечеството има един единствен ход:
да помни тайните, дошли до нас 

подземно.

17.11.2016 г., Варна

ГЕРГАНА СЛАВОВА

СНИМКА НА БРЕГА

Един гларус над мене се вие – 
напомня ми стара мечта. 
Морето нозете ми мие 
с небесносиня ръка. 
Денят от очите ми пие,
откраднал тревожните спомени. 
Кой още е жаден?... Вие ли?... 
В ръцете ми счупи се стомната. 
Приседнал до мене е пясъкът – 
и малко дете е – в игра... 
С един неочакван крясък 
и гларусът всичко разбра. 
Далече от мене ми кима, 
но празно небето мълчи.

Морето е само снимка 
на твоите сини очи.

МАГИЯ

Да, сънувам те и не крия – 
жадуват докосване устните
и си спомнят очите, магията...
Моля те, разкажи на децата си,
защо морето сърдито
се връща към соления бряг,
разкажи им, защо вълните
разбиват коленете си,
но го търсят с устрем пак...
Разкажи им за гларуса – 
запленен от летене в нощта. 
Разкажи им за утрото, 
сбъднато от очакване, 
разтворило длани във вечността. 
Разкажи им за унеса, 
за това, как станах сълза, 

превърнах се в морска вълна, 
за да се връщам хиляди пъти 
към тебе – бряг на моя копнеж.

ЙОРДАНКА НЕНЧЕВА

МОЯТА СВОБОДА Е ДА ТЕ 
СЪНУВАМ

По мъжки твърда сдържам
бързея на чувствата.

Разумът ги подложи на съмнение.
Нека моите вълнения
не тревожат твоя мир.

Научих се да чета 
писмото на очите ти.                                                             

Четири сини очи на откровение,                                                                                    
на приятелство и духовна близост.                                                                

Докосвам се до теб едва, едва,                                                                                               
за да усетиш, че ме има.

Дни и години на 
многозначно мълчание,                                                          

на терзание и скрита надежда.                                                                                                  
Време достатъчно, за 
да узреят чувствата                                                         

като плод, натежал от сладостта си.

Сънувам те, желая 
нощта, с която идваш ти                                              

макар на сън, но така свой,                                                                                   
като приятел истински мой,                                                                                     

да те сънувам е моята свобода                                                                             
и никога твоя да не бъда.

СРЕДНОЩНО

Аз съм жена, от ония,
за които не съчиняват стихове,

за които не пеят песни,
на които не поднасят цветя,

за които тъмнината не е царство,
за които не излизат на дуел.

Усещам се жена от ония,                                                                              
които са страшно необходими,                                                                           
за премръзналите – като огън,                                                                             

за слабите – като опора,                                                                                       
за болните – като лек,                                                                                           

за бедните – като грош,                                                                                        
за силните – като сянка,                                                                                          

за жадните – като глътка,                                                                                   
за нещастните – като утеха.

Има такива жени,
за които истината се

вижда само на дневна светлина.
Аз съм една от тях.

Усещам се необходима
на всеки, на всички,
на близки и далечни,
дори на непознати.

ЦВЕТАНКА КОСТОВА
 
МИРАЖ

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

Вървим по тайни, приказни пътеки. 

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

И САМО С ТЕБ

Вървя съвсем сама и чувам ясно 
над мене пee, пее вечността. 
Не чакам нищо, нищо по-прекрасно 
на този хубав свят от любовта.

В небето мъдрата луна изгрява. 
Една звезда пленява моя взор. 
А въздухът е с полъх на жарава –  
погалва нежно дивния простор.

Над мене пърха птиче закъсняло, 
забързано към своя дом лети. 
Сърцето ми – за обич закопняло – 
единствено към тебе се стреми.

И в мислите си аз при теб съм вече… 
Унесена дочувам твоя глас…
Обичам те! Обичам те, човече! 
При тебе идвам в късния ни час.

КОСТАДИН КОРУЧЕВ

ЛУННАТА ПЪТЕКА

Морето бавно укроти вълните,
покри вечерния си здрач с опал.
Проблясва жар неонова в очите,
изпраща поздрав към брега заспал.

Небето се стопи в пътека лунна 
окъпана в златиста топлина.
По нея птица стрелна се безумна
и търси в дирята й радостта...

Аз, гледам този танц на чудесата
как радост носи в шеметен зигзаг…
И трепета на любовта в крилата
как полет вие в светлина и в мрак...

Безпътен, облако, защо изплува
и лунната пътека ти закри?...
Не искаш танцът нежен да лудува...
Ще спреш ли  бриза нощен да 

шепти?...

НОЩНА ВАРНА

Разхождам се из Морската градина,
от здрача морав вземам ведрина.
Ухание на рози ме отмина
с копнежи, чар и морска тишина.

Окъпани от залези червени
прегръдки скриват двойките в тъма.
И хора, с бързи стъпки, уморени
се гмурват в тишината на дома...

Ветрецът носи музиката нощна.
Очи на влюбени в захлас блестят.
Огромна блудница – луна – разкошна
огрява с багри нежни всеки кът...

И фарът бляскащ, погледите хванал
будува с неуморни светлини.
Закотвен кораб в залива застанал
очаква следващите далнини...

ВАРТА БЕРБЕРЯН – ГАРАБЕДЯН

ПРОЛЕТ НАД МОРЕТО

Ято чайки къпят се в морето
сред следобедната тишина.
Слънце ги огрява от небето,
паркът е облян в зеленина.

Пролет е. И – чайките го знаят,
и в стремежа си към свобода
ту излитат, кръгове чертаят,
ту се носят в бистрата вода.

А на плажа хора се припичат,
други пък в морето се топят
и за да им заприличат…
само че не могат да летят.

Горе в парка морски дъх се носи
смесен с аромата на цветя,
а на пясъка с крачета боси
край водата гонят се деца.

КАК ОБИЧАМ

Обичам, как обичам
по пясъка да тичам,
ветрецът лек небрежно
да вее в танц игрив.

И слънцето над Варна
с усмивка лъчезарна
да ме целува нежно
в следобеда сънлив.

Вълните в среща близка
краката ми да плискат
кокетно, закачливо,
в пореден свой каприз.

Приседнала в отмора,
най-жадно от простора
коктейла да отпивам – 
лъчи, море и бриз.

РАДИ РАДЕВ

РИБОЛОВ

Закотвен във безвремието – време,
брадясал, вълноломът вечно дреме.

Видял е не една сполука,
посивял от самота и скука.

Глава положил, истинско дете
в скута на бездънното море.

Самотният рибар замята тихо – 
чака, чака, тегли упорито. 

Свечерява се. Започва да ръми.
Рибарят пак такъмите тъкми.

С мъртво рибешко око луната
оплаква вместо него самотата.

Брадясал, вълноломът вечно дреме,
закотвен във безвремието – време.
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ЕЛЕНА ДИМИТРОВА

РАЗМИСЛИ ЗА ДЪЖДА

Този дъжд е без мълнии 
като плач без слова. 
Той денят ни изпълни 
с ведър дъх на трева.

Уж върви с крачка бавна, 
а сме в негова власт. 
Той е тръгнал отдавна, 
за да стигне до нас.

Над поля и долини, 
над любов и печал, 
над усмивки и рани 
този дъжд е валял.

Този дъжд ни повлече 
в непонятна игра – 
изведнъж ни съблече 
и в едно ни събра.

Лудостта ни голяма
не проклинаш, нали?
И когато ни няма 
този дъжд ще вали.

17.08.2017 г.

СТАРАТА СНИМКА

Един фотограф ни е снимал 
в шума на вълните солени… 
И ето го простия символ – 
морето не е до колене.

В  небето, разбира се, гларус. 
В очите ни – бури далечни. 
Вълните прииждат и с ярост, 
а ние изглеждаме вечни…

Тогава, отвъд самотата,
отвъд дъждовете отвесни…
Преди да навлезеш в средата 
на пътища, болки и песни.

Преди да изричаме думи 
по-слаби от морския тътен 
и вятърът, идващ срещу ми, 
за тебе да стане попътен.

Но старата снимка е символ. 
Къде и кога е заснета?... 
Стоим с тебе млади и силни 
в прибоя на всички морета.

19.08.2017 г.

РУМЯНА КИРОВА

***

Когато съм объркана 
и търся в хаоса реда, 
когато се предпазвам 
от вируса на битието
като от зараза, 
когато искам 
да узная истината, 
а попадам на лъжа, 
когато се укривам 

от всеобщата омраза, 
когато се стремя 
да защитавам любовта
и от детството си 
със злините се сражавам, 
душата ми нашепва, 
че не съм сама,
душата ми внушава 
да не се предавам.

ЗОРКА ВЪЛЧЕВА

САМОТА

И днес градът ухае на липи, 
и бризът носи морската прохлада. 
И лунната пътека тези дни 
блести като позлата на награда.

И пак си свиха птиците гнездо, 
и малките им вече чуруликат. 
Но все е празно мястото – едно,
 а спомените живи в мене викат.

Стоя сама на нашите скали
и слушам гларусите в тишината...
И слънцето посрещам, но дали
ще срещна слънце аз и в самотата?...

РОЖДЕН ДЕН
                       На дъщеря ми Светлана

Рожден ден имаш днес ти, мила. 
Честито! Приеми от мен 
и от гората, слънце пила, 
букета – с обич подреден! 
… Изпращам ти го по орлите.
Да бъдеш волна като тях. 
Да пориш гордо висините. 
Да срещаш обич, радост, смях. 
За здраве сложих росен здравец.
За сила – клонче цъфнал дрян. 
За хубост – минзухар-красавец. 
За огън – коренче от хрян. 
За щастие пък – детелини. 
За младост – от бреза листец... 
3а обич – незабравки сини. 
За вечност – от бръшлян венец.

ВЕЛИЧКА ВЪРБАНОВА

ВЯТЪР

Не дава мира на вълните 
и гони ги той без тъга, 
а те, сърдити – нощем, в дните 
все хвърлят пяна по брега.

И облаците май прогони –
как бягат те един след друг. 
Експрес небесен – син, с вагони, 
изпрати вятърът на юг.

Пак смели гларуси политат... 
Набират някак си височина, 
но бързо той крилата им заплита 
и ги отвява без следа...

Тъгата иска да изтръгне 
и в моите коси се връща –
надежда знае как да върне: 
със смях ме гали и обгръща.

В КРАЯ НА СЕЗОНА

Асфалтът си е с тъжна диря 
от пожълтелите листа. 
Дори дъждът за час не спира –
ще плаче чак до сутринта.

В небето сивото прелива –
светът потъва пак в мъгла... 
Човешката душа се свива 
все страдаща за свобода.

След разточителната гама 
от багрите на есента, 
в мен сивото нахлува с драма –
но пък го следва бял снега.
 

ЛИЛИЯ МАРИНОВА

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.

СИЛВИЯ МИЛЕВА

ЛОЗНИЦИ

Под слънчевите, огнени зеници
събрани в колоритен, цял масив 
простират се зелените лозници 
в пейзажа самобитен и красив.

С живителния дъжд от небесата 
растат филизи, цветове, листа, 
катарзисно пречиства се душата 
и диша разораната земя.

Сълзите мои превръщат се в роса 
и слънце грейва в земния ми брод, 
а сред лозите засмени плашила 
опазват звънко янтарния грозд.

Завира виното след гроздобера 
и еликсирът чуден е готов, 
а в неговата сладост ще намеря 
една опиваща до смърт любов.

Понесла в пазвата си топлината 
на всяка кехлибарена лоза 
и взела свише мъдрост от гроздата 
денят ми става ведър и богат.

АПРИЛ

Ароматен и приказно мил 
с пъпки пролетни и пеперуди 
идва с трепети месец април 
и мечтите ни слънчеви буди.

Разтопен е напълно снегът. 
През април и тревите поникват. 
Колко топло е с него сега! 
Птици своите песни извиват.

Той събужда отново света
и рисува своя ведър ескиз
със зрънцата, посяти в пръстта,
с мирис на люляк и с полъх на бриз...

Вместо сълзи дъжд ще поръси 
сред разцъфналите теменуги 
и радост за нас ще потърси 
с птичите трели на трубадури.

ДИМИТЪР ЕФРЕМОВ

ЧАРОВНАТА ПЛИТКА 
ЛАГУНА

Прочувствена пролетна утрин.
Сияе небесната вис.
На плажа с бял пясък, уютен – 
пет палми. Тих полъх на бриз.
Ухажва гальовното слънце
в чаровната плитка лагуна
лазурните бистри води
и рифът коралов разсънен
в светлинно спектралния унес
във приказни форми цъфти.
Унася духа красотата – 
всевишен, безкористен дар.
Природата пред сетивата
разкрива си дивния чар.

В РИСУНЪКА НА МОЯТА 
ПАЛИТРА

На слънцето отблясъците сетни
пронизват хоризонта ведросин,
за „Лека нощ”  погалващи полето,
преливайки се в злато и рубин.

Нощта се спуска нежна и красива!
Приятна, мека тишина и хлад,

На стр. 6
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като във приказка вълшебна се разливат
по тучната зелена благодат!

Лалугери на стража си подсвиркват,
оглася царството си пъдпъдък,
мед леят чучулигите* в ефира,
 щурци  сонати лунни с жар редят.

И аз, между земята и звездите
с възпламенени чувства,  сам в нощта,
в рисунъка на моята палитра,
улавям този миг от вечността!
                  
* Чучулигите пеят и през нощта

От стр. 5

Тези стихове са дошли неслучайно 
от поети от 12 държави: България, Пол-
ша, Великобритания, Украйна, Турция, 
Ирландия, Холандия,  Италия, Албания, 
Узбекистан, Палестина, Русия. Поети, 
които пазят светлината за своя народ и 
за всички народи по света. Поети, които 
бият камбаните на бъдещето и го при-
зовават да се промени чрез Словото на 
Любовта.

И ако някъде откриете светла тъга, 
то е, за да ни напомни, че все още имаме 

От стр. 2 голяма нужда от добрата светлина. Как-
то и всички хора по Земята, туптящи в 
едно сърце – сърцето на Човечеството.

Да бъде светлината на изящното 
слово!

 От съставителите: 
Розалия АЛЕКСАНДРОВА 

Елена ДИВАРОВА

ФЕСТИВАЛЪТ ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТ 
ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА НА 
БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ –  ПОЕТА 
БОЯН АНГЕЛОВ НА 29 МАЙ 2020 Г.

БЪЛГАРСКА, ЕВРОПЕЙСКА,
СВЕТОВНА ДУХОВНОСТ 2020-ТА

ЕНЧО ДИМИТРОВ

ХАПКА ХЛЯБ

Няколко летни кошари стоя-
ха като сгушени в гората по левия 
склон над огромното дере. Широко 
стотина метра, а дълго с километри, 
то показваше, че някога е било ко-
рито на отдавна пресъхнала или из-
губила се в недрата на земята река и 
сега служеше за пасище на стадата от 
близките села. На места гората рязко 
свършваше и се показваха огромни 
скални масиви. По двата склона на 
този голям разлом топящите се сне-
гове и проливни дъждове бяха издъл-
бали десетки различни по големина 
корита, които се спускаха направо от 
нивите към дъното на това равно па-
сище. В ниското, под отвесните три-
десетметрови скали, тъмнееха вхо-
довете на големи пещери. Някои от 
тях, почти наравно с низината, зиме 
ставаха подслон на дивеча.

В този петъчен майски ден Пе-
тър Късев, един от овчарите, поведе 
стадото си надолу към Бакаловската 
мера. Овцете се пръснаха нашироко, 
сякаш не искаха да си пречат и бър-
заха да пасат. Случеше ли някоя на 
по-сочна трева, близките до нея ту-
такси се втурваха към това място и на 
късметлийката не ѝ оставаше нищо 
друго, освен да си потърси ново. Към 
обяд стадото стигна до Гяур евлери. 
В този отвесен скален масив имаше 
издълбани ниши и до тях човек може 
да се изкачи единствено по малки-
те стъпки в скалата. Петър, едър, як 
и винаги усмихнат шейсетгодишен 
мъж, не знам за кой път гледаше тези 
ниши и се чудеше как ли майсторите 
са работили някога на такава височи-
на, че да копаят скалата.

Постепенно стадото му подмина 
и продължи напред. Слънцето беше 
прехвърлило най-високата си точка, 
което значеше, че пладне вече мина-
ва. Силните му лъчи прежуряха и в 
това ниско и задушно място жегата 
стана още по-голяма. Овчарят свали 
каскета и прокара длан по потната си 
глава. Струваше му се, че днес денят 
е много тежък. Повдигна поглед към 
небето. От запад се надигаха едри 
бухлати облаци, които бавно пъл-
зяха към него. „Ще вали – помисли 
си той. – Хубаво е. От около месец и 
нещо не е имало дъжд. Тези, гергьов-
ските дъждове са берекетлия. Пома-
гат на всичко засято...” продължи с 
размишленията си Петър и последва 
овцете. Като настигна стадото избра 
си едно сенчесто място и седна. Изка-
ра от торбата, каквото имаше за яде-
не и хем подвикваше на пръсналия 

се добитък, хем обядваше. Някъде 
от далечината долетя глух тътен на 
гръмотевици. Той пак погледна не-
бето и забеляза, че уж бавно-бавно, 
но облаците го бяха затулили напо-
ловина и достигаха вече слънцето. 
Скоро и то се скри. Свикнал от дете 
с приумиците на времето, той не се 
обезпокои. Овцете продължаваха да 
си пасат спокойно и не се изплашиха 
даже от първата светкавица и послед-
валия гръм. Овчарят обърна стадото 
и го подкара обратно. Над дерето се 
надвесиха първите дъждовни обла-
ци. Той ги огледа отново и видя, че 
зад тях небето избледнява. „Няма да 
е задълго…” рече си Петър. Изви се 
силен вятър и закапаха едри капки. 
Изведнъж се изсипа кратък пороен 
дъжд и отмина. Измокрен, той про-
дължи да подкарва стадото към ов-
чарниците. „Моите другари сигурно 
и те се измокриха като мене. И аз я 
направих една! Също като децата.”  
укори сам себе си Петър. „Трябваше 
да си взема мушамата, ама на... Е, 
нищо. Ще изсъхна.” Който мокри, 
той суши – мина му през ума пого-
ворката. Извади часовника от мал-
кото джобче на панталона си и го 
погледна. Минаваше три и половина 
следобед. Измина още половин час и 
небето пак притъмня. Този път цяло-
то беше покрито с тежки дъждовни 
облаци и докъдето стигаше погледът 
му, не се виждаше светло петно. Блес-
на светкавица, а след нея изтрещя ог-
лушителен гръм. Овцете подскочиха. 
Рукна силен дъжд. Петър се мъчеше 
да подкара по-бързо стадото, но мно-
го от овцете се блъскаха и едва се вла-
чеха. В този миг овчарят съзря първа-
та ниска пещера и с голяма мъка успя 
да ги вкара в нея на сухо. Усетили су-
шината, овцете заизтръскваха руната 
си. Хиляди пръски вода падаха по ка-
менистия под и образуваха локвички. 
Измина още един час, но дъждът не 
преставаше. Придружен от гръмоте-
вици, той плющеше навън с голяма 
сила и нямаше намерение да спира. 
Цялото дере се покри с вода и старата 
Суха река се събуди. Тя повлече мът-
ните си води към безкрая, без да се 
интересува за настъпващото след нея 
бедствие. С всяка измината минута, 
при това облачно и дъждовно време, 
навън светлината намаляваше. 

Петровите другари, разтрево-
жени от липсата му, наметнаха кой, 
каквото има и тръгнаха да го дирят. 
Мъчейки се да надвият шума на бу-
рята, те неистово крещяха и свиреха, 
та дано ги чуе. Петър пък, застанал 
на самия вход на пещерата, също се 
взираше в мъглата от дъжд и чакаше 
помощ. Отново блесна светкавица и 

на светлината ѝ той ги зърна. Размаха 
ръцете и тоягата, а те, като го видяха, 
че е на сухо, побързаха да се прибе-
рат. Ясно беше, че ще нощува тук. 
На бледата светлина той влезе при 
стадото и го огледа. Някои от живот-
ните бяха вече налягали, но имаше и 
такива, които стояха прави. Отвре-
ме-навреме се доизтръскваха и като 
виждаха локвите под себе си, отча-
яно обикаляха и търсеха сухо място. 
Една едра овца с чисто бяло лице се 
отдели от всички и застана пред него. 
Побутна леко ръката му с муцуна, по-
души торбата и го загледа в очакване. 
Петър се засмя.

– Какво има, Белушке? – попита 
я той. – Прищя ти се хлебец, нали?

Овцата повторно навря муцуна в 
ръката му. Тогава Петър бръкна в тор-
бата и изкара коричка хляб.

– Само това ми остана – рече й 
той. – Ще си го разделим по равно.

Отчупи хапка и я подаде на по-
слушницата си, а тя лакомо я налапа 
и задъвка. До нея тутакси се наредиха 
още няколко.

– Е-е-е... Нямам за всички – пре-
сторено им се скара Петър. – Вие цял 
ден пасохте, а за мене остана само 
тоя краешник. Той ще ми е вечерята.

Разбрали или не, те търпеливо го 
гледаха в ръцете. Не можа сърцето му 
да издържи на тези погледи. Разчупи 
хляба на хапки и като съзнаваше, 
че няма да стигнат за всички, лапна 
една, а другите раздаде на застанали-
те пред него гостенки.

Навън напълно се стъмни. Петър 
си направи малка пейка от два-три 
камъка, сложи върху тях влажната си 
връхна дреха и седна. Макар и не с 
такава сила, дъждът продължаваше 
да вали, а по цялото дере тръгна дебе-
ла вода. През нощта на няколко пъти 
задрямва за кратко. Влажните дрехи 
по него не му даваха покой. Те като 
попивателна изтегляха топлината от 
снагата му и го караха да потреперва. 
В такива моменти той ставаше, за да 
раздвижи и разгрее тялото си и пак 
сядаше. Едва дочака да се развидели. 
Небето се беше отприщило отново 
и нямаше намерение да спира. От 
отслабналия през нощта дъжд вече 
нямаше и помен. Сега той плюще-
ше с нова сила. От околните ниви на 
буйни потоци се стичаше непопилата 
в тях вода. Вливаха се в общата река 
и се упътваха към далечините като 
влачеха със себе си, каквото намере-
ха. Нивото ѝ отдавна се беше пока-
чило почти до едни човешки колена 
и заплашваше да наводни пещерата. 
Съзрял грозящата го опасност, Петър 
настръхна. По тялото го обля студена 
пот. Съдбата на стадото беше в него-

ви ръце. Какво да прави? Ов-
цете също станаха неспокой-
ни. Дали защото бяха оглад-
нели или осъзнаваха опас-
ността, започнаха да блеят. 
Ако продължи да стои тук, можеше 
да издави цялото стадо. Навън го ча-
каше същата участ. Тежките кални 
води не предвещаваха по-добър край. 
Сърцето му се обърна от мъка. Как да 
понесе толкова много вперени в себе 
си очи, чакащи неговото решение. От 
него зависеше животът им. Той ста-
на. Загърна добре мокрите дрехи по 
себе си, за да не му пречат, пребърка 
торбата си и намери в нея мъничка 
хапка изсъхнал хляб. Преметна тор-
бата през рамо, взе тоягата и с поглед 
потърси Белушка. Съзря я. Тя стоеше 
на входа на пещерата и с боязън на-
блюдаваше влачещите се мътни води 
на пороя.

– Белушке, ела – подвикна ѝ той.
Дочуло гласа му, животното до-

верчиво го погледна, дойде и застана 
пред него с питащ поглед.

– В тебе ми е надеждата! Виж-
даш... Помощ няма. Сами ще трябва 
да се спасяваме – заговори ѝ като на 
човек той, погали я по главата и ѝ по-
даде хапката хляб. Тя притвори очи 
и блажено го задъвка. Останалите я 
гледаха завистливо, но само преглъ-
щаха и жално проблейваха.

Петър излезе навън и опипвайки 
с тоягата си дъното на течащата вода, 
отново помами Белушка. Тя доверчи-
во тръгна след него и нагази в мът-
ната вода. След нея, къде със страх, 
къде с доверие в овчаря си, овцете 
навлязоха във водата, а дъждът про-
дължаваше да подлага на изпитание 
живота им и куража на овчаря. Пре-
гърнал Белушка и приведен Петър 
крачка по крачка бавно напредваше. 
Погледът му дори за миг не изпус-
каше какво става отпреде му и след 
него. Стадото доверчиво се нижеше 
в колона и го следваше. „Дотук бива, 
ама на средата... Водата там е най-де-
бела. Дано Господ да ми помага!” по-
моли се Петър наум.

Стигнал до средата на буйната 
вода, той се смрази. Стихията влаче-
ше цели дървета, камъни, издавени 
птици, купища сено и всичко, как-
вото бяха успели да отнесат по пътя 
си водите ѝ. Грохотът им беше нео-
писуем, но нямаше време за мислене. 
Петър опипа отново с тоягата дъното 
напред, докъдето стигаше, и разбра, 
че най-дебелата вода е широка около 
метър, метър и половина. Тогава той 
решително нагази в дълбокото. На-
порът беше страшен. Стигналата до 
кръста му вода се мъчеше да го по-
влече и упорито подмиваше почвата 

„Ключът към Светлината”
художник Аспарух Сърбов

под краката му. Едва намираше сили 
да се задържи. Студът ѝ го режеше 
като нож. Сякаш хиляди игли се за-
биваха в измръзналото му вече тяло. 
Овчарят напрегна сили, заби в тинес-
тото дъно тоягата си и като се опря 
здраво на нея подвикна:

 – Хайде, Белушке, води ги!
 Хвана овцата за натежалото от 

вода руно и като я тласна напред я 
прехвърли през опасното място. Усе-
тила земя под краката си, Белушка 
сама продължи да върви, а след нея 
с Петрова помощ бавно се заредиха 
и другите ѝ посестрими. На предела 
на силите си той успя да прехвърли 
и последната овца. Накрая бавно из-
мъкна тоягата и като се подпираше на 
нея запристъпя след стадото.

На отсрещния бряг другарите му 
стояха като вцепенени. Те не можеха 
да повярват на очите си.

– Всички ли успя да прекараш? – 
попита още от далече единият от тях.

– Всички – отвърна с вечната си 
усмивка Петър и стъпил вече на бре-
га подкара изтощеното си стадо към 
сушината на кошарата.

– Бре, че куражлия човек ама... 
– говореха си овчарите като тръгнаха 
след едва влачещия вкочанените си 
от студената вода крака и мокър до 
кости техен другар.

Буйната вода продължаваше да 
се гневи и роптае срещу дръзналия 
да ѝ се противи овчар. Той пък, с 
една тиха радост в себе си, продължи 
да следва стадото. Нито едно доби-
че не беше пострадало. Душата му 
ликуваше. Допреди минути отчаяно 
се бореше за всяка душица, а сега... 
Нека си вали…

 
КОПАЧИ

Нямаше край пустата работа по 
нивите. Като се започнеше от ранна 
пролет, че докато падне сняг. До гуша 
им бе дошло на Цонините деца, ала 
нямаше къде да се дянат. Ей на, дой-
де ред и на царевицата. Десет декара 
бяха засели тая година и сега пред-
стоеше копан. Пък те, още млади, 
неузрели, дето се казва, им се щеше 
да я няма тая работа, да си поспиват 
малко по до късно, да полудуват като 
някои от връстниците си – ей тъй, да 
нямат грижа за нищо. А то – още като 
се запепеляви небето и се почваше. 
Двор, гадини, де по-дребни, де по-ед-
ри добичета... и всяко искаше да яде. 
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ГЕОРГИ БАЛАБАНОВ

 ШЕПА ПРЪСТ

Тракторът изръмжа сърди-
то и угасна. Тахо, трактористът, 
почисти остатъците от стебла, 
полепнали по плужните тела, из-
тупа дрехите си от прахоляка и с 
бодър глас подвикна:

– Готово, бати Христо, гото-
во, хайде ставай от този камък, че 
нали знаеш както е студен по-ло-
шо и от змията ще те ухапе!

Христо, мъж вече на около 
шейсет години, го погледна с 
топлите си очи, цигарата, която 
светеше в ръката му хвърли на 
земята, повдигна ръка, махна с 
нея и с тих глас отговори:

– Готово казваш, ама ти не 
бързай, не бързай! Ела, седни да 
отдъхнеш малко, че вече колко 
часа не си слизал от машината, 
времето няма да ни избяга. 

Тахо от много години рабо-
теше при него, мислеше си, че го 
познава добре, но такъв, какъвто 
го виждаше сега му направи осо-
бено впечатление. Седна до него, 
а той вдигна ръка и посочи:

– Хей там, виждаш ли оная 
дивата круша, до която ти тегли 
първата бразда, когато започваше 
да ореш, до там... – нещо го зада-
ви, очите му се напълниха с мъка, 
която заби в слепоочията му – 
Там, Тахо, беше нашата нива. Бях 
малко момче. В една късна есен 
въртяхме плуг-чифте, теглено от 
два вола и два коня отпред, жи-
вотните бяха свикнали, дойдеше 
ли краят на нивата сами се завър-
таха и влизаха в новата бразда, 
така ги беше научил баща ми. Ос-
тавяше ме сам да ора, да се уча. 
Пак тук, на този камък стоеше. И 
аз, както и ти сега довършвах ни-
вата. Горд бях, че сам теглих по-
следната бразда. Гледам баща ми 
стои и не мърда, палеше цигара 
след цигара, нещо, което много 
рядко му се случваше. Викам му:

– Тате, готов съм, може да 
тръгваме. 

А той с един глас, който идва-
ше изпод земята, махна ми с ръка 
и едва отрони:

– Не бързай сине, не бързай, 
ела по-близо, нека животните да 
отпочинат.

Не бях го виждал такъв нико-
га. Лицето му сурово, потъмня-
ло, изплаших се да не е станало 
нещо, но той с блага дума ме ус-
покои.

– Виж сине, оная дивата кру-
ша, запомни я, утре нивата няма 
да е наша, вземат я, искам изора-
на да им я дам, но ти запомни до-
къде стига. Ей, затова ми е голя-
мата мъка. От залъка си съм отде-
лял, колко пъти с майка ти гладни 
сме лягали докато я изплатим, но 
помни, ще минат години, аз няма 
да съм жив, но тя пак ще стане 
наша, ще си я върнем.

Той стана, обиколи я цялата, 
накрая се наведе, взе шепа пръст, 
уви я в парче от вестник, с който 
свиваше цигара, мушна я в пояса 
си и тръгнахме.

Стигнахме до дома, осво-
бодихме животните, мама беше 
приготвила топла баница, която 
той много обичаше, но за първи 
път не се докосна до нея. Едва се 
довлачи до леглото и легна. По-
сле чух като на просъница как ме 
повика. Приближих се, а той ми 
подаде вързопчето с пръстта:

– Аз си отивам, но искам ко-
гато затворя очи да ми сложиш ей 
това, което ти дадох. С моята си 
земя да ме погребете! Ти не видя 
как целунах конете и воловете. 
Земята сине, земята за нас е всич-
ко. По жътва съм се родил, на две 
дръвчета от чувал за зърно ми 
стъкмили люлка, закачили я пак 
на тая круша. Сега с нея си оти-
вам. Иди и отвори вратата на са-
ята. Вземи кочан с царевица и по-
викай овцете. Оная, най-личната 
от тях – Баланата, сама ще дойде 
и ще ги поведе, тя им е водачката. 
Какво животно, какво животно, 
излязат ли на паша незабелязано 
се отделя от стадото. Ще скочи 
или в градината или покрай чужд 
посев. А види ли човек, по очи-
те го познава. Един ден загърмя 
и взе да се излива бурен дъжд на 
полето. Чудех се как ще свърна 
стадото към селото, но тя извед-
нъж дотърча и блеейки увлече и 
другите към домът ни. Нея сине 
не давай, нищо че е старичка.

Заизнизаха се овцете, едри 
и охранени като преспи, както 
баща ми обичаше да казва. На-
дигна се той, подпря се на лакътя 

си, подкрепих го, а с другата ръка 
махаше, така, както през Първата 
световна война е летял през теле-
ните заграждения при превзема-
нето на Тутраканската крепост. 
Щом последната се изниза прит-
вори очи и като насън заговори:

– Помни, сине, помни земята, 
земята е магията на един народ, 
колко войни и колко кръв се е 
проливало за нея. Сега има какви 
ли не чудесии, но тя си остава все 
така близко до сърцето на всеки 
един от нас. Диша, живее и се 
предава за поколенията. Залюле-
ят ли се класовете на нивите по 
жътва, пламваше сърцето ми от 
магията за прибирането на хляба. 
Нея. Земята, синко, не можеш да 
я гледаш със студени очи и само 
за пари. Тя си има свой глас, своя 
мъка и само този, който долавя с 
най-нежните струни на сърцето 
си това, той най-добре я позна-
ва и на него щедро се отплаща. 
Гледаш я мълчи, черна угар, но 
после докоснеш ли плодовете й, 
тогава ти идва една сила, една не-
видима магия, която те завладя-
ва за цял живот. Ти как мислиш, 
случайно ли е това когато някой 
напусне държавата ни и си взема 
шепа пръст. Там сине, на чуждото 
място тя е коренът, пъпната връв, 
която ни свързва, дава ни сила и 
упование за цял живот. Ти вече 
си голям. Виждам, че по-младите 
момичета се заглеждаш, семей-
но гнездо ще свиеш! Помни, на 
човек няколко квадрата земя му 
стигат, но дирята, дирята, оставе-
на след нас е най-святото в живо-
та ни. Тръгнеш ли по нея, лъхне 
ли те ведрината й, залюлеят ли се 
класовете, тогава разбираш защо 
и как си живял. А то, сине, ис-
тинските стопани, ей по това се 
познават.

Това е тя, това е земята за 
нас!

Обърнах се, а очите му бав-
но, бавно гаснеха.

ЗАВЕЩАНИЕТО

Георги Богата взе дървена-
та лъжица от софрата, и когато 
я поднесе с аромата на добре 
застроения фасул, обядът му бе 
прекъснат от силния лай на куче-
тата, които лежаха до хамбара на 

двора му. Погледна през малкото 
прозорче на стаята си и остана 
изненадан.

– Знаеш ли кой идва на гос-
ти? – обърна се той към жена си.

– Кой?
– Беят, Инджето. Той никога 

не е минавал към нас, а сега… 
интересно, сигурно нещо важно 
го е накарало да се отбие. 

– Чумата да го тръшне дано, 
пак за келепир! Познаваш му му-
рафетите!

– Кой, аз ли? Много добре 
съм изучил тънкостите му и хи-
трините, но нали знаеш, че срещу 
власт, пари и горещ ръжен не се 
рита. – Отвори вратата още преди 
да се почука.

– Добре дошъл, бей ефенди. 
– с усмивка го посрещна той – 
Какво те води към нас? Отдавна 
не си ни навестявал.

– Кахър имам, голям кахър, 
Георге. Така, както са тръгнали 
работите май скоро ще се разде-
лим. 

Намести се удобно на три-
кракото столче, което му подадо-
ха и продължи:

– Това, което ме води при теб 
е въпрос, който само ние двама-
та можем да разрешим. Снощи 
ми съобщиха да стягам багажа 
си. Изселвам се. Ти знаеш, че се 
води ожесточена война с Русия. 
Тя наближава и тук, близко е до 
нас. Стоях, размислях и реших, 
че само ти можеш да ми помог-
неш в този труден момент. Пък, 
каквото не мога да взема със себе 
си ще го оставя на теб. Ти си 
умен човек, грамотен, най-добре 
ще ме разбереш. Дай ми някол-
ко овце от твоето стадо. Имаш 
ги най-много в този район, над 
петстотин глави. Ще те помоля и 
жена ти да дойде да помогне при 
товаренето на багажа. Времето е 
студено, ще приготвя саздърма, 
ще опъна две на пастърма. Дълъг 
и труден ще е пътят ни. Ще ти се 
разплатя със земя. Всичките ниви 
към Горняшкия път и мерата до 
Мусубей ще бъдат твои. Ей, как-
ва земя, като я обръщаш с плуга 
тлъста, блести на слънцето от 
благодат, каквото посееш всичко 
става, помни ми думата, никога 
няма да съжаляваш. Мъка ми е 
за нея, сега, когато се разделям. 

Как ли ще се развие бъдещето 
ми? Това също много ме вълнува. 
– Замълча, а после тихо добави – 
Ти ги знаеш моите ниви, така са 
записани и в книжата „Бейските 
ниви”. 

– Вземете си сега чашките – 
обърна се жена му Данка към тях 
– Да пиете по едно кафе.

Още от първите думи на бея, 
тя разбра, че вече ще имат нещо, 
за което отдавна си мечтаеха. Зе-
мята в тия години никой не я смя-
таше и оставаше второстепенна, 
но животните бяха основната 
храна и всичко се въртеше око-
ло тях. Богата замълча, но после 
поде разговор:

– Трудна, много трудна зада-
ча ми поставяш, бей ефенди. Пък 
и част от стадото е на сестрите 
ми. Заради тях баща ми ме спря 
от училище. Щял съм да стана 
много учен, да им взема дяловете 
– изля мъката си той. Беше кро-
тък човек, искаше мир и разбира-
телство да има и се съгласил. И 
в пек, и в студ, и в дъжд все съм 
с овцете. Едва ли се събират два-
три месеца в годината да спя в 
къщи. Получа ли нивите, те пър-
ви ще изсъскат като змии – пепе-
лянки срещу мен.

Беят го прекъсна:
– Помни от мен. Дошло е 

ново време, когато не трябва да 
имаш петстотин овчи кожи, а пет-
стотин декара земя. Това е цената 
в момента.

Георги вдигна глава, искаше 
да каже нещо, но като срещна 
одобрителния поглед на жена си, 
той се съгласи, а Индже Хайдар 
продължи:

– Може и повече да е земята, 
ти я знаеш, а има и сложени ни-
шани.

Измина седмица от разговора 
им. Георги обиколи три пъти тия 
места. Прав беше беят, това беше 
сърцето на земята в тоя край. А, 
трябваше да вземе решение, вре-
мето напираше.

Една вечер тъкмо се връща-
ше с овцете от паша и беят пак 
дойде:

- Работата ми стигна до конец 
– посрещна той овчаря – Днес 
получих последно съобщение по 
телеграфа. Точно след шест дни 

На стр. 15
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ТЕНКО ТЕНЕВ

***
Оценявай силата на всеки миг
и не страдай по изгубени илюзии,
когато ти е тежко – потъжи,
но не забравяй – пробен камък е...
Пробен камък е за твоя дух
и за вярата ти в нечие приятелство.
Един юмрук дори е по-полезен
от зле прикритото ласкателство.
И не забравяй, иде светъл час,
ще се разлистят дъбовите клони...

... Под тях иди, под мъжката им сянка
и там послушай ветрове и птици.

РЕДОВЕ

„Ако можете да свържете 
Божията човечност 

с човешката Божественост, 
вие сте победител на света...”  

Ваклуш Толев

Животът е само един – 
като белия флаг на душите ни.
И в него – малкият, земният, нашият – 
трябва да вместим
и обич, и дим.
Трябва да грее
светлината на огъня,
милувката на добрите неща.
Ръката крепка на приятеля,
болката от раздялата...
Тъжните вечери,
светлите утрини,
рой несподелени неща,
развяващи белия флаг на душите ни...

... А животът е само един.

***
Отвъд страха и надеждата,
там някъде, много високо
среброкрилите ангели
светят спокойно и тихо.
Толкова много умора,
толкова болка човешка
е разстлана в безбрежната шир.
А е чисто, спокойно, високо – 
респектиращо, строго, изящно.
И в светещият катапулт на чувствата
пърхат дребни, невзрачни човечета.
... И въпреки тях е красиво,
ослепително бяло, божествено.
И в тези лавини от цвят
съхранили толкова жадни човешки очи,
покълва желаната, чакана Обич.

...Отвъд страха и надеждата, 
там някъде, много високо!

УМОРИ ЛИ СЕ ДА МЕ 
ОБИЧАШ...

„Една нощ сложих Красотата
на коленете си, видя ми се 

горчива и я наругах...” 
Артюр Рембо

Умори ли се да ме обичаш, любима ?
Във този сложен кръговрат на чувствата.

по хребета на океана земен
сияе твоята усмивка – малко тъжна...
И аз потъвам в погледа ти топъл,
и като спасен корабокрушенец казвам,
че ти си моя барометър верен
и моя нощ – след дневните умори...

... И без да се кълна във вечността, 
разбирам, че осмисляш моя ден.

КРАСОТАТА

На Александър Геров

Тя е музиката на живота ни... 
Вълнения на устните събрани. 
Носим я през целия живот –
в пориви и бръчки издълбани. 
Тя не идва лесно, нито изведнъж –
като ручей бял, звънил във дните ни... 
Тя е оня изповеден час, 
за който всъщност сме живели. 
Като венец във слънчевото утро –
изгрява бавно – с полет на пчела, 
събирала дъха на дните ни, 
усетила на болката жарта. 
Трепти и вие се над нас –
като дъга, разплакала дъжда...

... Докосва във зори очите ни, 
с вълнения на устните събрани.

ДОВЕРИЕ

Ти имаш нужда от моята нежност...
Ти просто си страдала дълго.
В този свят, тъй жаден за човечност,
ние пишем вечната азбука.
Трябва ни само малко търпение
и обич срещу бурите внезапни.
Трябва ни вярата – в малко неща,
които неусетно стават вечни.
Като шепа разсипана пепел,
се нижат дните забързани,
а ние просто имаме нужда от 
нежност...
И от утрини чисти,
в които се раждат децата ни!

***
Всичко е любов, шепнат листите, 
всичко е любов, пеят птиците, 
всичко е любов, мълвят старците. 
... А гробищните паркове ни гледат 
с вечните очи на прозорците, 
през които един ден 
ще изтече Светлината ни...

ТАНЦЬОРКИ

Обичам тия тъжни момичета,
с извити като струна тела.
Те стенат и жадуват за ласки – 
сред песни и груби мъже,
които с очи похотливи,
късат струни от тях.
Самотни като есенни листи,
телата се гърчат сред тях.
Те искат малко, човешка усмивка,
те жадуват за думи добри – 
искат да си отидат чисти,
да целунат децата заспали...

... И красота от тях да блести!

***
А всъщност винаги ни очаква една 
жена, 
оценила мъжките ни достойнства, 
приела и нашите слабости. 
Колко сме горди с нейната усмивка. 
Боже, колко е хубаво, че я има. 
Тази вечна, красива жена... 
Осветила вековете дълги 
с обич и светлина!

***
Красив е този безпорядък.
Привиден хаос, светлина...
И безметежност във предела,
и тази чиста синева,
която меко те обгръща...
... И ставаш фин – като глухарче,
и си готов да отлетиш – 
между небето и земята
с един въздушен експлозив – 
наречен стих, мечта и песен,
наречен Обич и Тъга,
която тихо те прорязва,
по билото на вечерта.
...Смирен от тази яснота,
от простотата на нещата – 
пристъпваш тих и извисен...

... В пространството и на земята.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

„Да бъдеш кротък е 
изкуство...”

Андрей Германов

Боже, колко е хубава 
тази земна благодат... 
Жужат пчели и ангели 
със неземен аромат. 
Зелено е от очите до висинето, 
птиците волно кръжат, 
няма ги тъмните облаци, 
здрачът изчезва от нас. 
Във въздуха звучи песен, 
отмерват я такт по такт...
Сърцето всичко попива, 
пролет е, чезне мрак. 
Греят усмивки и изгреви 
със неземен аромат...

... Всичко е толкова хубаво, 
целуна ни слънцето пак!

***
Обичам тъжните жени, 
като светещи сирени в мрака 
изгряват бавно –
трепетни стрели.

На тихи нощи 
очертали ореола, 
с любовно питащи очи 
запалват оня сладък огън, 
от който цял живот горчи...

Напук на всички клетви люти, 
над завист, подлост и лъжи 
изгряват тъжните жени –
очакващи сирени в мрака.
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РАДКА АТАНАСОВА-ТОПАЛОВА

КЪМ  БОГА

В спрялото време, 
затънало в киша… 
В стария кремък 
живот още диша.
Огън разпалва старо огниво. 
Бавно разстила жарава. 
Ситно пристъпва млада и дива, 
 нестинарката – българка бяла.
Спрялото време, ноздри издуло 
тръпне и чувства по видело –  
в пепел възкръснало чудо, 
в китка плитката вплело.
Стене земята. Небето се свива. 
И върховете гледат безмълвно. 
Жена и огън – кремъци живи, 
стигат до Бога горещи и стръвни.
Спряло е  времето, 
затънало в киша. 
Само в стария кремък 
жива още… България диша.

КЪДЕ ЛИ Е РАЯ?

Срутва се този свят. 
Пред очите се срутва. 
Бият камбани – векове викат, 
ала оставаме глухи. 
Срутват се кули, мечти, 
идеали, величия. 
Някогашни теории. Гении… 
Гените ни мутират 
в нечовешки безличия. 
И се търкулват по хоризонта 
месеци, луни червени. 
Бог ни остави да се избиваме 
на барикадите предни… 
Но обещал ни е ябълков плод… 
Да се завърнем в рая –  
в своя единствен живот.

НА ВЯТЪРА

И завидях на вятъра в косите ти, 
побрал на нежността изречените думи. 
На цветето росата пълна с обич. 
На гълъбите топлото гнездо, 
родило свободата и завръщането. 
Да, завидях на твоя вятър волен, 
завихрил ствола на дървото. 
Разлистено, цветисто, есенно. 
И звуци сякаш аз дочух, 
дървото на живота, оживяло –                                                                  
помежду ни. 
 

ДАЛИ

И кънти ешафодът. 
Закъснява палачът. 
Тази призрачна доба 
в миг се спуска със здрача.
А червена, изплува луната. 
В пурпур обагря здравия разум. 
В шепи се киска днес сатаната. 
Ангели няма в живота – тъй празен.
Вихри природни и… всичко си чисти, 
ала следите в корони остават. 
Даже реката от мътно се бистри. 
А хората… по-човечни ли стават?...

НА ХЪЛМОВЕТЕ ТАЙНИТЕ

И птиците, и времето            
си сменят перушината. 
Над къщи. И панели. 
Растат годините. 
Понякога са бреме. 
На седем хълма 
тайните събрани, 
ги отброяват всеки ден. 
… Махало. 
Тропот на копита. 
И цъфнало мушкато. 
На сладко с мириса и с есента… 
Горчат завоите… 
След върхове и поражения. 
Остават хълмовете вечни. 
И птиците. И времето… 

Все в калдъръма –  
памет и сърце. 
И вени са на не една поема.

ЖЪТВА

Тази жътва ще бъде причастие. 
Пролетта на житата е чакан плод. 
Бог ще  дарява частици щастие 
… в този наш или в другия ни живот.
Жътва ще има в небесната нива. 
Жътва и на звезди. И на хора. 
И горчива чаша ще се изпива. 
А по тръни ще ходим все боси.
Като приземяване – листопадът 
ще тегне като откос във времето. 
Само тревите – отново младите 
над нас и към слънцето ще поемат.

ДА НЕ ГОРЧИ

Толкова труд… И умора 
след море от вини… 
Питам се бяхме ли хора, 
сторили толкоз злини?...
Въздух дишаме, но е отровен. 
Текат реките ни… черни. 
Силата си – изтръгнат корен, 
търсим в  музиката вечерна.
Молим те, молим те Господи! 
От нас си отвърнал очи… 
… Когато се слеем с троскота, 
на децата живота да не горчи.

На едните ясла да заредиш, на други 
– копаня с трици да набъркаш, вода 
да им налееш, зрънце да им хвър-
лиш... За всичко това трябваше да се 
оре, сее, окопава и прибира!

– Мамо, нека поне днес да си 
починем!– примоли се Яна на майка 
си, когато извади и последната соде-
на питка от тигана. – Ръцете ме болят 
вече. Като че ли с пирон ми пробиват 
китките!

– Знам, мама, знам. Тежко ви е, 
ама днес съм повикала още двама 
копачи –бати ти Тодор и Митю, на 
вуйчо ти Алекси... Ще ви помогнат, 
а подир неделя и вие ще идете да им 
копаете ... – рече измъчената от те-
жък труд жена. Дълбоко хлътналите 
ѝ черни очи жалостиво и разбиращо 
погледнаха към молещото ѝ се дете. 

Цона още от дете не помнеше 
бял ден от работа.

Петнайсетгодишното момиче 
примирено въздъхна и застяга тор-
бата с ядене за нивата. Надеждата, 
че пет човека ще се сберат днес и ще 
свършат с копанта, ѝ вдъхна малко 
кураж. Братята ѝ още шетаха по дво-
ра. Къню стягаше конете и каруцата, 
а Димитър се мъчеше с една стара 
пила да наточи мотиките.

Докато пристигнат братовчеди-
те, мина още доста време, а вече бяха 
изпроводили и овчаря, и говедаря. 
Но... нейсе, дойдоха. Щом помагачи-
те пристигнаха, всички се настаниха 
в каруцата и потеглиха. Къню кара-
ше, а до него, провесил крака извън 
сандъка, току до предното колело, 
седеше най-големият от тях, Тодор. 
Още от сутринта юнското слънце 
силно напече и рано-рано вдигна ро-
сата. Небето синееше, изчистено от 
облаци. Наоколо земята бе покрита 
със свежа и ярка зеленина като съ-
щинска пременена мома, чакаща го-

дежари. Хубост ненагледна. Високо 
се рееха чучулиги, а по цветовете на 
цъфналите треви и бурени жужаха 
пчели. От време на време пред ко-
нете, навирил късата си опашчица, 
бежешком пресичаше някой лалугер 
и страхливо се скриваше пак в тре-
вите. Докато каруцата ги друсаше на 
път към нивата, Тодор разказваше как 
предната вечер ходил до късно през 
нощта с още младежи по ергенлък и 
как едва не стигнали до бой с някой 
си Йордан, заради мома. Бил с две 
години по-голям от него, от замож-
но семейство, но момата него иска-
ла. Цяла вечер все до Тодор стояла. 
Слабичките коне намалиха хода си, 
сякаш и те се бяха заслушали в ерген-
ската история. Всеки бе грабнал по 
една все още топла питка, мълчаливо 
дъвчеше и се мъчеше да отгатне, коя 
ли е била тази мома, дето е харесала 
бате им Тодор.

Калуйолският път, който след-
ваха, се задаваше още оттатък Па-
раджик, откъм Капаклий. Той пре-
сичаше селото, провираше се между 
баирите на Орманджика и чак след 
като прехвърлеше Михалóвите ниви, 
излизаше на пътя за Мурсалкьой. От 
двете страни на този път нивите бяха 
каменисти, криви и не даваха кой 
знае каква реколта. Често се случ-
ваше дъждовни порои да ги залеят 
и завлекат, но хората пак не ги изо-
ставяха. Нямаше на какво друго да се 
надяват. Хубавата, равна и чиста земя 
беше в ръцете на заможните.

Тодор, деветнайсетгодишен мла-
деж, черноок и едричък за възрастта 
си, беше пълен с щуротии. Той бързо 
обърна на шега историята си и всич-
ки се разсмяха. Щом подминаха пър-
вия завой до Баракомихалевата ямá 
и излязоха на широко равно място, 
зърнаха пред себе си каруца. Тя бе 

теглена от два сиви коня и едва-ед-
ва се движеше. Единият от конете 
начесто протягаше глава към избуя-
лата крайпътна трева, откъсваше по 
някой стрък, бързо го предъвкваше, 
изпръхтяваше и сетне отново протя-
гаше шия към тревата. Каруцата из-
глеждаше празна. Човек в нея не се 
виждаше. Смехът на братовчедите 
секна. Тодор прибра крака в сандъка, 
изправи се и се загледа към каруца-
та. По лицето му пробяга хитра ус-
мивка. Подшушна на Къню да кара 
след него и пъргаво скокна на земята. 
Щом надникна в самотната каруца, 
мигом се преобрази. Смръщи леко 
чело, но сетне пак се усмихна. В сан-
дъка, изтегнат върху наръч сено, спе-
ше не кой да е, а съперникът му от 
предната вечер. Беше видно, че след 
разправията Йордан беше удавил 
яда си с някоя и друга ракия и сега 
слънцето и сънят го бяха оборили. 
Тодор внимателно се приближи към 
левия кон, хвана го за повода и като 
изравни хода си с него, на едно равно 
място поведе конете в широк завой и 
ги насочи обратно към село. Щом из-
лезе на пътя, ги пусна да си вървят по 
живо, по здраво. Когато каруцата се 
отдалечи и се скри зад първия баир, 
той тичешком застигна братовчедите 
си, отново скочи на дъската и прове-
си крака навън. Яна пък, не по-малка 
лудетина, която досега едва се сдър-
жаше, се засмя от сърце. Смехът ѝ 
зарази и останалите копачи.

Малко преди да стигнат тяхната 
нива, иззад баира се разнесе голяма 
тупурдия, примесена с викове. Всич-
ки погледнаха назад. По пътя към 
тях бясно препускаха сивите коне. 
В каруцата се виждаше изправен чо-
век, който дърпаше гневно юздите 
и биеше с камшик уплашените жи-
вотни. Сандъкът подскачаше в двата 

стола и сякаш всеки момент щеше 
да се разпадне. Къню едва успя да 
свърне встрани и край тях профуча-
ха изпадналите в ужас коне. Шумът, 
който издаваше впрягът, приличаше 
на търкаляща се канара, която мачка-
ше и помиташе всичко пред себе си. 
Побеснелият каруцар хвърли свиреп 
поглед към братовчедите и отмина 
напред, като продължаваше да нала-
га нещастните животни, сподиряйки 
ги с люти закани и псувни. Петимата 
копачи се спогледаха и отново прих-
наха в смях...

Горещият летен ден беше вече 
към края си. Слънцето бавно гаснеше 
в своя залез, но не и шегите на мла-
дите копачи. Те не сещаха умора. А 
колчем се сетеха за потъналото в яд и 
изумление лице на побеснелия Йор-
дан, в тях мигом избликваше някакъв 
весел спомен и тутакси го разказваха. 
На всеки му се искаше да бъде герой 
и поне малко да прилича на бати си 
Тодор. Яна удари последната копка с 
мотиката, подкани всички да натова-
рят изсечения царевичак и с изпъл-
нени с облекчение и веселост сърца 
поеха към село. 

ЕНЧО ДИМИТРОВ е роден на 
1 ноември 1953 г. в село Телериг, 
Добричка област. Сборникът с раз-
кази „Гласът на кръвта” излиза през 
пролетта, а „Песента на гугутките” – 
неговата втора книга с разкази, през 
есента на 2013 г. През 2014-та излиза 
от печат повестта „Баща”, която на 
Националния литературен конкурс 
за поезия и проза „Голямата книга на 
малкия град”, проведен в град Бургас 
през 2015 г., е класирана сред пър-
вите десет, които са представени и в 
Кембрийдж, Великобритания.

На 13-ти септември 2014-та ав-
торът е удостоен с Диплом за участие 

в първата международна творческа 
среща „Твардица приглашает дру-
зей”, проведена в град Твардица, Ре-
публика Молдова. През март 2015 г. 
на литературния конкурс под надслов 
„Жената – вечната и святата” в град 
Каварна негов разказ печели  второ 
място.

В началото на август 2015 г. из-
лиза от печат сборникът с разкази 
„Кан-кана”, посветен на загиналите 
по време на изселването през 1829-
1830 година в Бесарабия българи и 
на въдворените в лагерите на смъртта 
в България след  9 септември 1944 г. 
На 1 юни 2017-та на Националния 
литературен конкурс „Спри, обичам 
те” за поезия и проза в Пловдив,  раз-
казът „Гено”, отпечатан в сборника 
„Манолови кладенци”, печели втора 
награда, а през ноември същата го-
дина на Националния литературен 
конкурс „Земя на пеещите колелета” 
в Генерал Тошево разказът „Дъжд” 
получава втора награда. На същия 
конкурс през 2019 г. разказът „Копа-
чи” носи поощрение на автора.

Член е на Съюза на независими-
те български писатели.

От стр. 6
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РОЗАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЖИВЕЯ НА ПАРЧЕ 
от страсти.

И целостта ме носи.
Потърсих любовта

На части.
Изчезна

без въпроси.
И в трудностите

съм узряла.
И в радостите

ще се моля.
Пази ме, Боже,

от лукаваго.
Да бъде
Твойта
Воля!

ПРОЗОРЕЦА,
който оставих

да дойдеш при мен.
Тихомълком.

Приема лъчите
на спомена.

И вярва, че пак ще се съмне.
Безлунни сияния

дърпат
въздишки.
И тайни.
Безброя.

Къде да те търся.
Не зная.

И лунният избор.
Твой е.

ЦЕЛУВКАТА 
е двойно 

съзаклятие.
Обричане 

на вярност.
Благослов.

И малка свещ 
в небесните 

обятия.
Награда 

за живота ни 
суров.

ТИ НЕ СИ
допълнение

в моя
живот.
Ти си

удивителната,
която променя

света.

ВЪЗМОЖНА
ли е тази обич?

Надеждата
прибой подмята.

Върти се.
Губят се

посоките.
Единствено

сърцето
чака.

НЕ ИСКАМ ДА БЪДА
добра.
А твоя

обична любима.

През порти излезе
нощта.

И слънцето
облаци скриха.

И дъжд
гръмовержец,

уви...
не трепна
под твоята

стряха.
По пътя ни

вместо следи
орловите сенки

кръжаха.

СМИРЯВАМ СЕ
прозореца
отварям

смирявам се
и радостта

е пълна
смирявам се 

от себе си 
не бягам

смирявам се 
и огънят покълна

НЕ МОЖЕ
да сме заедно.

Аз знам.
Това е повече

от Аз и Ти.
Зад нас остана

влюбеният храм.
А чакат ни отново

Две съдби.
Не моля.

И не искам
да се молиш

в Деня,
отхвърлил

нашите сърца.
Когато боговете

проговорят,
ще станем пак
две влюбени

деца.

СЪБУДИ СЕ, ЛЮБОВ!

Събуди се, Любов, събуди се!
Този свят те очаква и моли:

отвори си сърцето и мислите!
Разпилей и тъги, и неволи.

Всеки ден радостта си събуждай.
Вятър пратеник идва при тебе.

Всичко скришно е просто ненужно.
Няма слънце без нашите воли.

Събуди се, Любов! Време тръгна.
Повдигни се, просторът е горе.

Всичко страшно е просто илюзия.
Вечността е домът ни отворен.

КОГАТО МЕ ПОГЛЕДНЕШ

Обичам те, когато ме погледнеш.
Или се криеш в гънките на ада.

Животът.
Нито лесен.
Нито тесен.

А низ от мигове.
Наслада.

Живей сега.
Живей в любов.

Живей без драма.
И всеки миг в сърцето.

Пътувай, Щастие!
Бъди за двама.
Мигът Мъдрец

е радостта
в очите

на детето.
 

НИЩО НОВО
Всеки ден живея.
Като първи ден.

Всеки път се радвам
на цъфтежа в мен.

Бяла пеперуда
отлетя за миг.
Толкова е лудо

влюбен този стих.
Тичам и се смея.

В твоите очи.
Знам защо живея.

Миг-живот,
поспри!

 

НАЗДРАВИЦА

Твоите бръчки
са картата, по която

Сърцето
стига

до Себе Си.
*

Твоята усмивка
е Окото

на Историята,
което

завихря
Любов.

*
Да знаеш,

когато можеш.

И искаш.
Е

Чудото
да бъдеш
истински

Жив.

НА ПЪТ КЪМ РАЯ
събирам цветята
Изпращам писма

Търся знаци
Към тебе летя
На път към рая

Минавам през ад
Заставам насред
И посоки не зная
На път към рая
Стигам до теб
И пак те губя
А свободата

Е 
Пътят към рая

На път

ДА СЛЕЗЕШ
до тлеещи въглени.

С обич да ги взривиш.
Да отсипеш в чаша

несбъднато.
В сълза

да се преродиш.
Само тази.
Единствена

истина.
Само тя.

До живот.
Да достигнеш

радостен
смисъла.

Дава
Бог.

ЗАВРЪЩАШ СЕ.
Невъзвращенец.

От дълъг път: „Добре дошъл”.
Домът е твой, но не е същият.

Докосваш спомени насън.
Картините са подредени.

Портретът ти – и той сред тях.
Надеждата таи утеха,

че пак ще дойдеш в този свят.
И пак, нетърпелив и нежен.
Ще търсиш своята съдба.

А дотогава. 
Сбогом, Слънце!

Пристанах на една луна.

ЩЕ ГОРИМ
КАТО СВЕЩИ.
В Океан от Любов.

Ще отлитаме
с песните.

Ще се връщаме нови.
И защо се пропуква

този устрем?
И сън.

Няма смърт.
Само пристани.

За душите 
безсмъртни.
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От брой 1 (66)
Един санитар издърпва Наси 

към скривалището. Бомбите ся-
каш избухват над главите им. 
После настъпва тишина. Когато 
излизат, лазарета вече го няма. 
Със санитарен камион тръгват за 
Барселона през Тортоса и Терасо. 
Нагоре по пътя ескадрила бом-
бандировачи пресича пътя им. 
За едно денонощие стигат Ел Се-
рат, където френски комунисти 
ги прехвърлят във Франция и от 
гарата на Тераксон вземат влака 
за Париж.

Влакът прилича на лазарет. 
Бинтовани глави, от които се по-
дават две, по-рядко – едно око. 
Патерици и гипсирани ръце. И 
навсякъде очите на Федерико… 
Те сякаш питат: „Защо? Защо? 
Защо се предаде Републиката? 
Защо тази чиста идея, която до-
каза, че не е утопия, е прекърше-
на от тези които утре ще удавят 
Европа в кръв. Защо злото има 
силата да руши? Защо човешкият 
нагон за власт побеждава.”

В купето Елена пътува с три-
ма мъже. Един полски анархист, 
който държи да го наричат не 
камарад, а пан Ковалски и два-
ма френски комунисти – Жан и 
Пиер. През цялото време взаим-
но се обвиняват. Ковалски твър-
ди, че комунистите са предали 
Републиката, а французите на-
стояват, че анархистите заедно с 
троцкистите са били петата ко-
лона на Франко. Наси е готова 
да напусне купето, но тубата с 
коняк на французите я задържа 
като магнит. От време на време 
тя си подава манерката да й нале-
ят малко. За разлика от шишето, 
където се вижда колко се налива, 
с манерката е по-изгодно. Докато 
не прелее, не можеш да си сигу-
рен, че нещо си сложил в нея.

Трябва да се прибере в Со-
фия, да измие тревогата от сър-
цето си. Но няма надежда да се 
отърве от кошмара. От очите на 
Федерико, в които се е влюбила...

***
Сега й предстоеше друго 

тежко изпитание – срещата с 
Гешев. В един миг в главата на 
Наси се роди спасителната идея: 
защо да не каже, че Исак е бил 
неин годеник. Заедно са били във 
фалангата. След смъртта му тя е 
трябвало да се прибере в Бълга-
рия.

Гешев я посрещна някак си 
свойски:

– Госпожо Кожухарова, вие 
заминахте за Париж с протекци-
ята на семейство Филови, ако не 
греша. Как се озовахте в Испа-
ния? Разкажете ми…

След като разказа своята вер-
сия, Наси му подаде и личната 
карта на Исак Леви.

– Моите съболезнования, 
госпожо – сподели Гешев. – Кол-
ко много сте изстрадала, заради 
каузата. Може ли да ми оставите 
личната карта?... Ела те след два 
дни да я вземете. Тя е ваш спо-
мен. Любовта не се забравя. Още 

повече, че сте били съпричастна 
с борбата му.

Наси не можеше да си наме-
ри място. Въртеше се от стая в 
стая. Елена не разбираше нищо.

– Нали се разбрахте с Гешев.
– Нищо не сме се разбрали. 

Утре ще разбера какво крои – от-
говори тя.

След два дни Ге-
шев я посрещна види-
мо сдържано. Нямаше 
и помен от неговата 
любезност:

– Госпожо Кожуха-
рова, ето ви този плик 
– на него е адреса на 
Исак Леви. Изпрате-
те го заедно с личната 
карта.

– На кого? – попита Наси.
– Разбира се, на неговата съ-

пруга. Той има две деца за ваша 
информация. Ще ви моля да из-
пратите сведение за неговата 
смърт, къде и кога… Семейство-
то трябва да знае, дори и ако вие 
сте го убили. Война е, всичко е 
възможно. Вие, комунистите, не 
вярвате в Бога. Но все пак ще 
ви помоля да отидете на черква 
и да запалите две свещи. Едната 
за Исак, а другата за вашия при-
ятел, който ви вкара в тази аван-
тюра. Явно, че и той е мъртъв, 
щом сте се върнали. Моят съвет 
е да не напускате дома си. Това 
е във Ваш интерес. Още повече 
– в интерес и на Вашите близки. 
Тръгнете си веднага, докато не 
съм променил решението си.

Наси се почувства смазана 
и унизена. Такава плесница не 
беше очаквала. Никола Гешев по-
каза превъзходството си и сарка-
зъма си. 

Този полицай беше зъл гений. 
Говореше се, че познава цялата 
Партия – структура, водачи, че 
проявява избирателност кого да 
ликвидира, кого да остави.  Защо 
остави нея? Разбира се, тя беше 
напълно обезоръжена. Даже се 
почувства длъжница на негово-
то благоволение. Цяла нощ не 
мигна. Часовникът удари четири. 
След още четири часа щеше да 
остане съвсем сама. Слугинята 
отиваше в отпуск на село. Еле-
на беше спокойна, че има кой да 
пази къщата. Напоследък краж-
бите бяха зачестили. От Манови 
бяха откраднали радиоапарата 
им и един джобен часовник, спо-
мен на Манов от баща му – ма-
шинист. При пенсиониране Царя 
подаряваше по една „Омега” с 
релефно изобразен локомотив на 
капака.

***
Всяко лято по три седмици 

семейството ни отиваше в Царе-
во. Тази година аз предпочитах 
да остана в София… Да се шля-
ем по улиците с Нина, да пием 
бира в „Трите смока” или да ядем 
кебапчета в „Лъв” на „Пирот-
ска”. Следобед пиехме кафе в 
„Средец” – зад Народния театър. 
Там обикновено сядаше нашият 
домашен приятел проф. Михал-

чев. Помня как един ден Нина 
ми каза: „Погледни към онази 
маса.” Видях един висок, малко 
прегърбен, слаб човек, вероятно 
по-голям от мен.

– Този е Никола Вапцаров – 
поетът, моят професор ми даде 
неговите „Моторни песни” – пох-

вали ми се Нина.
Трябваше да бъда 

винаги с нашите. Баща 
ми беше купил един 
„Щаер”. Багажникът 
беше голям. Седалки-
те падаха и ставаше 
на легло. Аз го карах 
до Царево, внимавах 
по лошите пътища, но 
съветите на майка ми 
ме изнервяха: „Тук на-

мали, не виждаш ли каруците… 
Туй спряло магаре да не тръгне 
срещу нас…” Гюрукът се сваля-
ше и дишахме аромата на полето. 
Жътвари събираха снопи. Стар-
ци косяха ливадите.

В Царево оставахме в една и 
съща къща. Тя беше над плажа. 
Хазаинът –  бай Митьо като на-
пълнеше коша с риба първо оста-
вяше на майка ми да си избере и 
после отиваше да я продава. 

– Госпожа Елена, аз ще я 
очистя, не се цапайте – казваше 
хазаинът. 

Летовниците бяхме няколко 
семейства. Повечето идваха със 
слугините си, с деца... Слагахме 
чадъра до старата продънена 
лодка, която не сменяше мястото 
си. Всяка година, щом пристиг-
нехме, първата ни работа беше 
да попитаме хазаина там ли е 
лодката.

Така дойде и лятото на 1941 
г. Гостите вече не стояха около 
масата, а около нашия „Телефун-
кен”. Баща ми получи от техника, 
който поправяше рентгена, едно 
устройство, което майка ми кри-
еше в чайника. 

– Там никой няма да се сети 
– казваше тя.

Очакваше се да се запечатат 
радиоапаратите. Една вечер чичо 
Евлоги седна да изчислява на коя 
дата Хитлер ще влезе в Москва. 
Леля ми Наси го засече:

– Господин Манов, Вие 
вижте кога Сталин ще влезе в 
Берлин.

Чичо Евлоги скочи:
– А бе, руснаците с една 

Финландия не можаха да се спра-
вят, че с Германия ли. Хитлер 
направи Англия за посмешище. 
Избягаха като плъхове от анга-
жиментите си към Полша и Че-
хословакия. Ами в Дюнкерк?... 
Хитлер съжали англичаните и ги 
пусна.

Майка ми настояваше:
– Моля ти се, Сава, поне това 

лято да отложим. Война е…
– Не, мила, обещавам ти че 

отиваме в Царево за последен 
път.

– Обещаваш ли?... Обещаваш 
ли? – повтаряше майка ми.

– За последно, нека да е за 
последно – успокояваше я баща 

ми.
Истината беше, че аз 

най-много настоявах да остана в 
София. Бяхме започнали с Нина 
да ходим на къпалнята „Диана”.

Тръгнахме, както никога с 
много малко багаж, защото баща 
ми трябваше след 10 дни да се 
върне на работа. За първа година 
всяка вечер излизаше един сту-
ден вятър и кашлицата на майка 
ми сякаш се събуди.

Първите два дни имаше голе-
ми вълни, после морето се успо-
кои. Ние се къпехме по цял ден. 
Бяхме свършили олиото, а рибата 
не чакаше… Качих се на колата и 
след час се върнах. Тръгнах към 
плажа да прибера майка и татко. 
Видях, че всички плажуващи се 
бяха събрали до скалата на бре-
га. Махаха с ръце, викаха нещо… 
Побягнах към тях – нещо се беше 
случило. Около лодката нямаше 
никой. Бай Митьо с едно гребло в 
ръка тръгна към мене, сякаш ис-
каше да ме спре. Двама мъже ме 
събориха на земята. Единият ме 
погледна изплашено:

– Никъде няма да ходиш. Не 
го пускай – обърна се той към 
бай Митьо. 

… Първо влязла майка ми. 
Появило се внезапно мъртво въл-
нение. Вдигнала ръка, извика-
ла… Баща ми влязъл да я издър-
па. И двамата изчезнали. Никой 
от другите на брега не посмял 
да влезе в морето. Потърсили 
бай Митьо. Той бил отишъл до 
кръчмата за една бира. Когато се 
върнал, нямало вече нужда от по-
мощ. Зарових главата си в пясъ-
ка… Сякаш чувах гласа на баща 
си:

– Елена, Елена за последен 
път, за последен път…

На другата сутрин морето 
беше изхвърлило телата им. Точ-
но там, откъдето бяха влезли. Ня-
мах сили да ги погледна. Плажът 
беше пуст, само те бяха там. Там 
– за последен път.

Бай Митьо скова два сандъка. 
По нищо не приличаха на ковче-
зи, но трябваше да ги приберем.

– Ще дойда с теб – каза ми 
той – сам до София, така не може.

Сложихме двата сандъка от 
дясната ми страна, един върху 
друг. Бай Митьо седна зад мен. 
Уж ги беше завързал, но те непре-
къснато тракаха. Сълзите ми об-
ливаха волана, който трепереше 
в ръцете ми. Защо не бях там?... 
Можех ли да ги спася?... Можех 
ли да ги спра от това пътуване?... 
Ако не бях такъв послушен син, 
ако бях малко или много див… 
Да, можех да изкарам карбурато-
ра. Да, тогава крещяха за части. 
Те никога нямаше да се усъмнят 
в мен. Сега се чувствах много ви-
новен. Влязохме в София. Спрях 
пред моргата и оставих хазаина 
пред колата. Трябваше да отида 
при Нина. Майка й като ме видя, 
извика:

– Нина, Страхил е тука, ела.
Не чисто и просто плачех-

ме, а ревяхме – всички ревяхме. 

Не плачехме… Викахме, защо, 
защо…

Най-разстроена беше леля 
Наси: „Ще се самоубия, без Еле-
на за мене няма живот.” Майка 
ми й беше единствената подкре-
па, особено, когато остана без 
работа.

Погребението беше митинг. 
Познах много от болните и коле-
гите на баща ми. Венци и цветя 
покриваха гробовете. Дойде и 
леля Ката. Не бях я виждал от 
завръщането на леля ми от Ис-
пания. Една седмица останах в 
дома на Нина. Леля Наси дойде 
да ме вземе:

– Страхиле, само ти можеш 
да ми помогнеш да живея. Ако не 
се върнеш и мен ще изпратиш.

Тя по цял ден стоеше на 
прозореца. След обяд отиваше 
в кино „Глория Палас”, където 
беше разпоредителка. После – 
пак на прозореца.

– Чакам ги да звъннат, да им 
отворя вратата… – настояваше 
тя.

Спрях да ходя на лекции. Не 
заверих годината. Нина вече не 
ме упрекваше. Упрекваше себе 
си, че можело да бъде и по-иначе.

Със спестяванията на баща 
ми поръчах скъпа гробница. 
Трябваше да продам колата. Ис-
ках да се разделя с кошмара. Все 
виждах сандъците отдясно. Не 
можех да живея повече в този 
апартамент. Трябваше да избягам 
далече, за дълго. Това щеше да 
нарани леля, още повече Нина. 
Кой можеше да ми помогне?... 
Леля Ката си беше извоювала 
име на човек, за който няма не-
възможни неща. Нейните солид-
ни запознанства бяха още преди 
1932 г., когато се ожени за профе-
сор Богдан Филов. Нейната ам-
биция го буташе все напред и той 
влезе в политиката. Напоследък 
тя се дистанцира от нас, заради 
левите убеждения на леля Наси. 
За нея си оставах Страхилчо. И 
дано да беше така.

Звъннах на апартамента на 
професора. Излезе слугинята и 
попита:

– Има те ли час?
– Аз не съм за професора, а 

за леля Ката.
Направи една гримаса и за-

твори вратата.
Докато се чудех какво да пра-

вя, вратата се отвори. Леля Ката 
ме прегърна и пак с нейното:

– Страхилчо, влез, защо не те 
пусна?...

В жилището нямаше видима 
промяна. Видях една снимка, на 
която бяха Царя, Хитлер по сре-
дата и Богдан Филов. Вече съжа-
лявах, че съм дошъл, но пък не 
можех и да си тръгна. Чух гласа 
си, сякаш не беше моят:

– Лельо, искам да избягам от-
тук. Може и далече… Можеш ли 
да ми помогнеш? 

 Тя помълча, обърна бележ-
ника си, погледна ме, повдигна 
вежди.

Следва
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– Кмете, к,ва я мудрихме, 
пък к,ва стана тя, ва?

– Ко си се разклокал, ва, Ста-
мате, като клочка?

– Де и то, ва, чорбаджи, на-
шето, оттатък Балкана ли? Щот, 
тука до Дервент (Изворско) пак 
е турско, ва-а, пък оттатък Куй-
джук (Дебрене) – руско. Ний, 
питам аз, кои сме ний тадява, ва 
? Съръгьоп (Л.Каравелово) и Ку-
мулджа (Крумово), чия земя сни?

– Ничия – отговори чорбад-
жи Михал.

– Как ничия, нещо бъркаш, 
ва, чорбаджи. Няма таквази земя, 
ничия!

– Има, демаркационна линия 
му викат. Изохипси – направи се 
на важен чорбаджията. Тази ку-
пешка дума не се побра в устата 
на Стамат и той си глътна езика. 
За едното чудо да си отиде чо-
вечецът, но като гаврътна едно 
юзче парцуца доди на меня си.

– Ядахме го сеги – обади 
се поп Давид. Аз дето съм ко-
зкоджам ти поп, уж учен чи-
ляк, пък пак нищо не отбирам. 
Ко искаш ти, от тоз овчерин, 
ва, чорбаджи? Давай по чи-
ляшката, ва, не тъй купешката.                                                                                                                                       
                      Чорбаджи Михал се 
покашля изтежко и рече:

– Ристьо, нал си офицерин, 
ва,нал си и даскал, ха изясни на 
тоз простия народ, че за ко чак 
от Шумен та докарах, нал да го 
учиш.        

– А, бе, то, демаркационната 
линия са рисува по топографска-
та карта. Може и да е права по 
хоризонтала или по точно – изо-
хипси.

– Стига с туй хипси, бря, ква 
е таз линия, еде ли са, пий ли са, 
копа ли са, ограда ли са дига? –  
обади се Стоян козарина.

– Стоене, туй е само една 
джизгия на книга. По полето са не 
види. Върви, ей тъй, на по-висо-
ко ти или там – на по-ниското. Ей 
тъй, на, от Калпаклии (Климен-
тово) до Влахар (Долище) се по 
Батова река ходи, по ниското. Ей 
там, е турско. От Гейчелар (Рога-
чево) до Куйджук (Дебрене) вър-
ви по високото. Там е руско. Пък 
туй междата, помежду джизгии-
те де, е ничия земя. На, баш тука, 
сме ний. Фана ли сега, Стоене? 
– изнервен обясняваше поручи-
ка-даскал на висок глас.

– Фанах,как да не фа-
нах. То нашата земя полови-
ната руска, половината тур-
ска пък на нас на моя Марко 
масуря. Туй, тя – изосипси!                                                                                                          
Цялата кръчма млъкна като по-
парена, сякаш самият господ-бог 
я препика от небето. Всички 
мъже бяха видели със собствени-
те си очи руските войски и бъл-
гарското опълчение и повярваха 
по детски,че най-после господ 
се е смилил над тях и мечтана-
та от векове свобода, най-на-

края е  огряла и тяхната земя.
Три дни и три нощи кръчмите 
не затвориха. Пищовите и гай-
дите не млъкнаха. Що песни се 
изпяха, що вино се изпи, как на 
висок глас се бистреше войната 
и границите на Нова България.                                                                                                                   
Ядосан, чорбаджията огледа ом-
ърлушените селяни, нещо отвъ-
тре му закипя и той с все сила 
стовари юмрука си вър-
ху масата. Разхвърчаха 
се юзчета и чаши, зазвъ-
няха строшени на пода. 
Погледите на всички се 
забиха в ядното лице 
на стария вечен мухтар 
(кмет):

– Черти, джезгии, 
хипси, туй сичкото е 
бош лав иш.Таз нашата 
земя, дето ничия я ту-
рят, значи асъл си е наша. Аз тъй 
го разумявам и туй е то хипсито. 
Кат си е наша, тъз ничия земя, 
да  си я вардим сами. Щото, на, 
руснаците в руско, турците в тур-
ско, пък тадява в нашето целия 
хайдутлук ши са изсипе;черкези 
и башибозуци сякакви и целия 
разпасан аскер,дето от дърмо-
ня на руснака бяга. Затуй пушка 
да носи всеки от 16 до 60 годин. 
И чуят ли камбаната, сички  на 
мегданя. Бастисат ли Съръгьол 
(Л.Каравелово), нашата дружина 
да търчи да помага. Щото и те на 
нас ши помагат, тъй дума си да-
дохме с тейния мухтар Иван от 
Крастовците. С турците от До-
лна Кумулджа (Пясъчник) имаме 
пазарлък. Да са вардим заедно, 
щото и турци, и българи сичките  
жени и деца имаме, сичките че-
ляд храним. Най-първо, челядта 
си да опазим, селата да овардим.”                                                                                                                                        
                     Здравият разум на 
чорбаджи Михал беше пример и 
за другите мухтари на български-
те и турски села във Варненския 
санджак. Много народ се отърва 
от ятагана, но гръм от ясно небе 
ги удари, когато след две седми-
ци и последното село в санджака 
разбра истината: демаркацион-
ната линия била сбъркана. Сега 
тръгвала от Балчик и отивала чак 
в Беш тепе (Пет могили), Русен-
ско. Новото изохипси закла и по-
следните недоклани българи в ни-
чията земя. ПАК СА В ТУРСКО!                                                                                                                                          
     Варненските гърци и гърчее-
щите се гагаузи, които ликуваха, 
че си остават турци, писнаха кан-
ски, когато по Берлинския дого-
вор, Варна остана в Българското 
княжество. Гръцката и гагаузка 
махали зажужаха като разлютени 
стършели. Осем хиляди подпи-
са, събрани от метрополията и 
вицеконсула Христидис, полетя-
ха към Истамбул, а след месец 
още петнадесет хиляди догон-
ваха първите в английското по-
солство. Митрополитът Кирил и 
гръцкият вицеконсул Христидис 
бяха писали в прокламацията: 
„Ние, гръцката общност, молим 
да се съдейства щото Варненски-
ят санджак да не бъде присъеди-
нен към България, тъй като само 

една десета от населението в 
него са българи, останалите сме 
гърци и турци.”                                                          

Тази петиция беше пълен 
фалшификат. По турските регис-
три на Варна, гърците бяха шест 
хиляди заедно с всичките гагау-
зи, как така събраха двадесет и 
три хиляди подписа.                                   

След като „гръцка” Варна не 
успя да остане в Тур-
ско, тези същите ви-
зантийци опитаха да 
ограбят цялото хрис-
тиянско население на 
санджака. Комисия 
начело с Варненския 
митрополит Кирил 
решава да завещае 
на Атинския уни-
верситет всичките 
имоти, принадлежа-

щи на месното християнско на-
селение: двата манастира – „Св. 
Димитър” и „Св. Св. Константин 
и Елена”, лозята и нивите, две 
воденици, една баня, три мага-
зии на пристанището, няколко 
дюкяна на чаршията, седем учи-
лища и всичките седем църкви 
на Варна. Само заслепеният от 
омраза, умопомрачен мозък на 
гръцкия владика и консула на 
чужда държава, работещи против 
българския род, може да измисли 
подобна глупост, без да мисли за 
последствията. И най-последни-
ят козар знае, че всички имоти 
са придобити със средствата на 
цялата християнска общност на 
града и селата от неговата област, 
където гърци почти няма, всичко 
е обществена собственост, коя-
то не може самоволно да бъде 
завещавана или подарена. Ето 
как дяволът чете евангелието на 
гръцки.      

Настана страхотен смут. 
Варненските българи и жители-
те на околните села възроптаха 
и изпратиха прошение до Руския 
губернатор Иван Кишелски. На-
месата на руската администра-
ция и бурните протести на на-
селението провалиха измамното 
дарение. Но когато фанариотите 
не успяваха с хитрост, лукавство 
и интриги, се хващаха за ножа и 
отровата. Гръцко злато от гръцка-
та патриаршия отрови в затвора 
в Истамбул, братя Миладино-
ви. От наемен куршум, купен от 
гръцкия владика на Варна Ки-
рил, издъхна и свещеник Захари 
Христов, защото година преди  
Освобождението прехвърли ено-
рията си в Дерекьой (Константи-
ново) към Българската екзархия. 
Най-много кръв проля в Ма-
кедония гръцката патриаршия, 
изпращайки там „войниците на 
христа” – андартите. Обществе-
на тайна бе, че това са главорези-
те на патриаршията, платени от 
фанариотите за етническо про-
чистване на българските земи.                                                                                                
Но с козни, куршуми и кръв гър-
ците и гъркоманите не успяха да 
спасят турска Варна. „Изохип-
сите” на съдбата се усмихнаха и 
слязоха от топографските карти 

върху многострадалната българ-
ска земя. Чорбаджи Михал почи-
на пет години след Освобожде-
нието – щастлив и свободен.   Но 
той никога не пожела да научи 
точното значение на тази купеш-
ка дума. За него „изохипси” си  
остана онзи крива линия, която 
води нагоре по високото към сво-
бодата и бог.

АЛАШВЕРИШИТЕ 
НА ВОЙНАТА 

Четири тумбести, дълги две 
педи газени лампи осветяваха 
кабинета на Осман паша. Край 
масата седяха най-близките хора 
на стария генерал: секретарят Ре-
джеб ага, управителят на чифли-
ците му Иван Брадата, кметът на 
Варна – Мюлезим Халил ефенди 
Разооглу и търговецът-ангросист 
Мехмед ага. Пиеха ароматен чай, 
но към френския коняк никой не 
посягаше. Слугата донесе втора 
голяма чаша горещ чай на па-
шата. Той отпи и като на себе си 
каза:

– Този български хикимин 
(доктор) много ми помогна. От-
както пия тази „златна пръчица” 
– това е името на билката, вече 
пикая като хората. Стана, отво-
ри вратата зад себе си и влезе в 
нужника.

– Удобно нещо е клозета да е 
в къщи – отбеляза Халил ефенди.

– Пашата го има от години. 
Неволята учи – уточни Реджеп 
ага.

– Днес гледах новата къща на 
Колю Ексеров – черибашията на 
кожарския еснаф. Четиридесет 
и пет крачки на двете страни, на 
два ката, а третият висок и с дво-
ен покрив за сушене на кожи. В 
началото на Мусалата е, на мяс-
то. На всеки етаж по два нужника 
и баня, ашколсун – каза кметът.

– Богат човек и учен – обади 
се секретарят.

– Отвсякъде се разбута чар-
шията – нови къщи  и магазини 
правят все от камък и печени тух-
ли – допълни Халил ефенди. 

– Като се прави, веднъж се 
прави – каза пашата, беше се об-
лекчил и сега му беше едно леко, 
леко. Нали видя моя склад на 
улица „Хайрие” („Габровска”) – 
само камък. Покривът – греди от 
Карпатите две на две педи, катра-
носани когато влизат в дувара.

– Щях да те питам паша, ще 
ми кажеш ли тоз твоя хикимин 
(доктор), че и мен туй пусто пи-
кане...

– Слугата ми го има всичкото 
записано.

– Паша ефенди – каза Бра-
дата, ти май днес истина на този 
ветрилник в Инжикьой (Тополи)?

– Е, нали трябваше да пла-
тим на онези дюлгери от Кукуш. 
Заедно да им видим работата. 
Складове са туй – не е шега ра-
бота.

– Какво им стана на тези 
хора, паша? – каза Реджеб ага. 

На, и кметът да ти каже. Двайсет 
големи, нови къщи и трийсетина 
дюкяна само миналото лято… 
Оттатък татарските порти три 
хана дигнаха… Махалата се из-
несе извън стените. Първо нал-
бантите (ковачите),а подире им 
дюкяни и  къщи пък войната на 
вратата чука.

– Те, всички луднаха, ама и 
много народ изгаря –намеси се 
кметът – Помниш ли паша онзи 
Иван – гръцкият зет дето взе 
оная устатата пък инак лична 
мома Балаши. Заложил дюкяна 
си на Балък пазар и къщата си 
във Вароша при евреите. Платил 
две гемии стока, бакалия в Ис-
тамбул. Хубаво, ама гемиите по-
тънали зад Ингилиз бурун, Мона 
петра. Точно на Мезер дере до 
Обзор морето изплюло бурета с 
маслини, чували с ориз и удавени 
моряци. Така разбрали,че са не-
говите гемии.

– Лакомо дупе, кръв сере. Да 
сложиш всичко на паланцата (на 
кантара) бива ли? Четири дъще-
ри имаш, бе, будала – обади се 
Мехмед ага. Сега замята левия 
крак, а ръката му виси нефела.

– Туй вече е лошо – каза Ос-
ман паша. Те помнят Кримската 
война. Луди пари направиха ба-
щите им, ей тъй, от нищото. Сега 
пак на войната залагат.

– Туй вече не е алашвериш 
(търговия), туй си е чист хай-
дутлук. Или кемер (кесия) на 
кръст или гарга на гъз! – обади 
се кмета.

– Ще ходиш ли в Шумен, 
паша? – смени темата секретарят. 
Не искаше да се ядосва старият 
генерал. Жалеше го.

– Тези дни заминавам с Щаба 
на опълчението – отвърна паша-
та и стана. Станаха и гостите. 
Слугата ги изпрати. Секретарят 
прегърна през рамо пашата и 
го заведе до запалената камина 
в гостната. Стояха прави сре-
щу живия огън и спомените ги 
връщаха преди трийсет години 
в младостта. Не вечеряха, пиха 
коняк потънали в дълбокия ди-
ван, седнали един до друг. Ако ги 
беше видял Иван Брадата, щеше 
да каже: „Уф, турска им, манаф-
ска им работа!”                                                                            

Когато старият генерал се 
върна след седмица от Шумен, 
не можа да познае града. Варна 
бръмчеше като огромен пчелен 
кошер, който сейбията (собстве-
никът), беше подхранил с мед и 
захар на чорба. Ден за ден ядяха 
готовото. Животът кипеше като 
за последно. Кръчмите и кафе-
нетата бяха пълни. Кафе-шанта-
ните се радваха на всеки нов ден 
като на засукана шантонерка. С 
над 20000 души се беше увели-
чил военният гарнизон. Скъпо-
тията растеше като малко дете 
също ден след ден. Иван Брадата   
посрещна Осман паша в чифли-
ка, нетърпелив за горещи новини 
от Шумен. Беше поканил и двама 
български търговци-ангросисти, 
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ИЗ КНИГАТА ПОД ПЕЧАТ  „ФИЛАТЕЛИЯ 
НА ЧУВСТВАТА”

ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ

ГРАВИТАЦИЯ    4

Не зная колко Дни още ще Бъда на тази земя, 
а и това е Нещо, за което не мога да Мечтая!

Не зная, но ми се иска да Постъпвам всеки ден така, 
все едно, че утре е Краят!

Да не се Срамувам от никоя своя Постъпка 
защото зная, че ще ме Съдят по мойте Дела, 

а не по това дали съм с Гордо вдигната, изправена снага 
или Смазан от търсене, с мъки откривам Истината, 

че няма да има значение, дали и с каква Шапка
е покрита Голата ми глава, дали съм Постил 
или съм слугувал на Модата или Страстта –  

всичко до грам ще бъде Претеглено 
след като Духа освободи Тялото,

след като съм преминал през Тунела
и вече е спряло Махалото!

Значение ще има само дали съм Оставил Следа, 
защото Смъртта никога не е имала 

Отражение в огледалото!

ГРАВИТАЦИЯ    5

Всяка нощ, щом заспя, освобождавам Духа 
да се 

Лута между Небето и Земята,
да си преследва Мечтите със скоростта на Светлината, 

мислейки, че са Скрити някъде там между Звездите 
и да открива нови Пространства и Светове 

където до Насита да скита, а когато се Умори 
през Вселената да прелита и в мойто Тяло пак да се Приюти!

Всяка нощ го пускам със Страх
да не би като се върне то да Му е Отесняло 

и да Му се прииска Ново от Бога да си Поиска! 
Защото не може да бъде Грях да бягаш от нещо Овехтяло!

Защото не може да бъде Крах, да изхвърлиш
Ненужното и Остарялото!

Защото не е срамно да си Признаеш – 
Умрях докато си спях и така Сам… се Предадох.

ГРАВИТАЦИЯ    6

Ти имаш Мечти високи, Недостижими, 
а Моите са вече Къси и Тайни, 

но и с Възрастта, станали Крехки и Простими! 
В Твоята посока Аз съм Спирка в Началото  

и макар, че е жестоко, Разбирам, 
че Кълбото на Твоя живот постепенно 

ще се Търкаля и Отдалечава от тялото Остаряло 
и че Единствено ще се срещнем отново в 
Отвъдното. Там, където, за да сме заедно 

ще е важен само Духа, 
докосването ще е Оскъдно, 

а желанията По-чисти и от Сълза. 
Там нищо не е Подсъдно. 

Там няма стойност Истината, 
че Живота е само една Суета на Суетите 

и безкрайно Копнение на Духа.

ГРАВИТАЦИЯ    7

Какво е Човекът!
Това е Вселена, Непознаваема, Безкрайна, Добра, 

Тленна, Безценна, Необуздаема, Временна в Своята изява, 
идваща Колебливо с мъки и с грижи.

Носеща Крехка надежда за Сближаване между две Същества, 
после Настъпваща, отначало Свенливо,

а сетне Безцеремонно търсеща своите Права. 
Когато започне Духът да обсебва Плътта и да я Убеждава, 

че като Плът не е интересна Тя на Всевишния, 
а трябва да Блесне с проява на Интелекта,

на Волята и Индивидуалността,
че Личността е Нужна не само за Хората,

а и За Небесните Светила,
за да Черпят сили и да Пръскат в простора.

Надеждата в бъдното и в кръгозора
да не Блести като Измислена,

а да е Истинска Необходимата им Светлина!

ГРАВИТАЦИЯ    12

сутрин Стькълцата, посипани по Очите 
пречат да прогониш Мечтите,

краката са премалели от Скитане между звездите 
и трудно те връщат на земята при проблемите на дните. 

Духът се мръщи, гади му се и му се повръща, 
той – скитникът сякаш е намерил Нова къща.

Готов е не на шега да изостави Поизносеното ти тяло, 
забравил за Незабравимите преживявания, които му е дало, 

все още заспало. Сърцето, неочакващо награди, 
ритъма не осигурява, щади старото Бутало.

Езикът Нескопосно овлажнява небцето, врата Изпращява, 
поомекнали са иначе чевръстите Стави на ръцете. 

Дробовете се Заслушват за миг в хрущящите Алвиоли. 
Изтръпнали и безчувствени са върховете на пръстите, 

Осъдени вечно да бъдат Голи.
Гръбнакът и той Щрака, намества многобройните си Съчленения, 

с които прогонва и последните Съмнения,
че е време да напускаш Мрака

и да се върнеш към Тленните си упражнения!
Добро утро, Мила! Хайде ставай, че Денят не чака!
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В лудостта на ежедневието, в 
безмерното незнание, в люлката 
на живота, но не и в мъдростта на 
мъдреца, истината е като сянка в 
огледало. Виждаш я и когато се 
опиташ да я докоснеш, съзираш 
образа на своята ръка. Ти реша-
ваш, дали да я има или просто 
погалваш огледалото и отми-
наваш без да се вгледаш доста-
тъчно в поредната сянка. Няма 
отстъпление, няма страх! Разум 
и борбеност, дух и вяра, любов 
и светлина вървят ръка за ръка. 
Всичко това е дълбоко в мен и в 
моята природа. И дори да тичам 
бос по прашните улици, да газя 
в локвите, познавам цената на 
усърдието, цената на труда и дис-
циплината. 

… Вдигам високо глава и 
виждам огромната здрава фигура 
на баща ми, който премята бали 
по 500 кг. Кое е по-силно, него-
вият ум или неговата физика, а 
може би и двете? Кога ще го стиг-
на, искам да порасна – мислех, 
когато бях малко къдрокосо мом-
че, с кафяво-зелени очи, жадни за 
знания! 

Улиците около пристанище-
то бяха прашни, тълпата се раз-
пръскваше бавно, докато свир-
ката на полицая не стреснеше 
хората. Новодошлите бежанци 
търсеха своите посрещачи, а тези 
които нямаха такива гледаха с 
тревога и следваха интуицията 
си. Стресът и преживяното ги 
правеха уязвими и някак си де-
тински доверчиви. Бяха измина-
ли десет години от пристигането 
на родителите ми, но като че ли 
се сливаха с новата тълпа бежа-
нци. Носеха същите дрехи, гово-
реха същия език, имаха същата 
болка ... (и като че ли очите им 
все плачеха, плачеха…)

Продавах шоколади с къс-
мети, вестници, четях новините, 
ходех на училище. Дните бяха 
дълги, нощите – кратки. На ма-

ТИТИ ШАХИНЯН (ТАКУХИ МИНАСЯН)

ДОРИ И КАТО СЯНКА В ОГЛЕДАЛОТО…
(спомени с исторически характер и размисли на баща ми, 

записани от мен ден преди смъртта му)
сата вечер слушах молитвата на 
майка ми, а ръцете ми едва се 
сдържаха и посягаха към хляба. 
Нямаше скука, сестрите ми една 
през друга разказваха случило-
то се в училище, рецитираха, 
пееха… Когато чух ,,Изгнанни-
ци клети, отломка нищожна...” 
най-голямата ми сестра с такова 
вълнение четеше стихотворение-
то – грабнах книжката от ръцете 
й и засричах! -  Я-во-ров…

Запомних това име и силните 
думи на неговите ,,Арменци”... 
Запомних ги за цял живот. 

Учехме в арменското учили-
ще в центъра на града. Веднъж 
в часа по история не внимавах 
и усетих дългата сопа по рамото 
си и строгите очи на Барон Ша-
малян. Сърцето ми биеше силно, 
станах и не знаех какво да отго-
воря, но решиха да издекламирам 
,,Арменци” на Яворов и така се 
спасих от наказание. А очите на 
Барон Шамалян ме гледаха с мно-
го любов и дори  лека усмивка се 
прокрадна по лицето на учителя.

– Левон, поздравявам те за 
това, че си научил цялото сти-
хотворение наизуст. Този път ме 
надхитри, но трябва да внимаваш 
в часовете ми и да учиш исто-
рия....

Помагах на родителите си и 
малко време отделях за уроците. 
Каквото научех в часовете, това 
беше цялата ми подготовка. Баща 
ми ме изпрати да се уча на занаят. 
Започнах като чирак електроже-
нист, учих се при най-добрия в 
града. Преплитаха се труд и идеи, 
приятели и семейство, реалност 
и мечти. Бях вече на 16 години и 
заварявах на голям немски кораб, 

където умишлено предизвиках 
пожар...

Пистолетът беше опрян до 
гърдите ми и студените сини очи 
на германеца ме гледаха свирепо 
и заплашваха:

– Ти, не можеш ли да четеш, 
какво правиш тук? Кой запали 
този пожар?

Отвърнах му с немския им 
поздрав и хладнокръвно го по-
гледнах, а до него трепереше и за 
двама ни българският началник 
по ремонта на кораба:

– Той не знае да чете на нем-
ски, не е виновен! Той е завар-
чик…

Така се отървах, спасих си 
кожата. Но разбира се не бях не-
винен – бях член на Ремсова гру-
па и този пожар на кораба беше 
наша цел...

Постъпих в казармата. Слу-
жих в 8-ми приморски полк. 
Жестоките закони, фашисткото 
присъствие още по-ясно опреде-
лиха мирогледа ми и ненавист-
та ми към привържениците на 
фашистка Германия. Страната 
ни бързо промени посоката на 
своята политика и аз се наредих 
в редиците на войниците-добро-
волци, марширувайки с тях към 
фронта. Чух строгия глас на баща 
ми и тежката му ръка ме грабна:

– Трябваше да ни кажеш, че 
си тръгнал за фронта. Запомни – 
в битка не бягай назад, никога не 
бягай назад, момчето ми...

Тези думи на баща ми ме спа-
сиха от трасиращите куршуми 
(червени куршуми), когато пред 
бункера на германците в гр. Ниш 
бях останал сам. Усетих как мои-
те приятели се отдалечават, но аз 

бях твърде близо до германците, 
дори ги чувах. Окопах се и изчак-
вах, докато не хвърлих  напада-
телна димна бомба, за да се отда-
леча. Застигна ме парче граната, 
което до последния си миг ще 
нося със себе си – заби се в лице-
то ми. По пътя си влачих и ранен 
войник и така двамата стигнахме 
до болницата в  Пирот.

Победихме! Върнах се в кра-
сивия ни град Варна и гледах мо-
рето, което също прибра жертви 
на жестоката власт. И сега на мо-
ите достолепни – над 90 години 
отдадох почитта си към тези ге-
рои, между които и мои другари 
арменци и им посветих книгата 
си ,,Девет тъжни вълни стигат 
брега”...

Нека бъда отново юноша, 
младеж в своите разкази... 

Обичах спорта, обичах да 
плувам, тренирах бокс и момчеш-
ките лудории не ме подминаваха. 
Исках да бъда силен като баща 
си, горд и волеви като него. Зна-
ех, че е бил ФЕДАИН и е имал 25 
души конници на свое подчине-
ние. Често ми казваше:

– Седни, пиши! Имам много 
да разказвам...

Но аз все отлагах 
в онова и в следващо-
то забързано ежедне-
вие – да не пропусна 
среща, да не пропусна 
мач… Запалих се да 
уча… Успях да усвоя 
перфектно български, 
да подобря немския си 
език. Научих и руски 
език не от кого да е, а 
от големия Мощников, но не ми 
беше достатъчно.

Продължих с образованието 
си като освен от математика и 
икономика се интересувах много 
и от философия, логика, полити-
ка. Загубата на най-скъпият на 
сърцето ми човек – моята кра-
сива майка, стовари на плещите 
ми огромната тежест и отговор-
ността на големия син, на батко-
то в семейството. Пораснах още 
веднъж! Започнах да меря сили 
с баща си. И аз като него видях 
ужаса на войната, жестокостта на 
екстремното мислене, коравосър-
дечното ,,правосъдие”. Неговият 
опит и преживяното беше на път 
да се изтрие, на път да се потули, 
за да бъде заместено от ужаса на  
Втората световна война, от моя 
спомен.

Но такива неща не могат да 
се заместват – те не бива да се 
повтарят... И сега ни трябва пръч-
ката на Барон Шамалян – гени-
алният историк – да ни държи с 
отворени очи и уши, почуквайки 
ни по рамото, да ни учи на исти-
на, да ни стряска, за да помним!

Годините препускаха… И 
войните се промениха – станаха 
по модерни, някои и с глобален 
характер, но си останаха все така 
жестоки. 

Хората също се променяха, 
държави се разпадаха, правител-
ства се корумпираха. Но истина-
та – тя е винаги пред нас, дори 
и като сянка в огледалото, ние я 

виждаме всеки ден!

Левон ОВАНЕЗОВ 
– член на Сдружение 
Литературно Обще-
ство – Варна (СЛОВ), 
член на Съюз на неза-
висимите български 
писатели (СНБП), член 
на Съюз на европейски 
писатели и писатели 

от други континенти (СЕПИ), 
председател на Шахдом „Л.Ова-
незов” – Варна

Георги Балабанов е автор с 
неоспоримо, трайно отношение 
и заслуги към тематиката и сю-
жетната панорамност на краткия 
и среден по дължина разказ в 
българската литература. 

Той е насочил погледа си към 
съвременника и внушава с раз-
лични нюанси на антентичност 
привързаността му към изконни 
и святи за българина неща: ро-
ден край, доброта, хуманизъм, 
братство, майчино страдание, 
родина, нравствена устойчивост. 
И като връзка с миналото, и като 
център на изключително важни 
и екзистенциално-съдбовни про-
мени днес (а и винаги) с опреде-
лящ характер, създаващи и про-
дължението, и предаването на 
традициите, и цялостния облик 
на родовата идентичност, писате-
лят проявява своето майсторство 
чрез строгата организация на 
речта, чрез изтънчения си и пси-
хологически точен подход, чрез 
емоционален и смислов баланс 
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и задълбоченост на художестве-
ното внушение, чрез възвишена 
в морален и нравствен аспект 
философска насоченост, чрез 
подчертаване на универсалното в 
човешкия живот.

Георги Балабанов е отли-
чаващ се със стила си писател. 
Лесно и добре познаваем е с „до-
бруджанската” тема, както и с  
характерното за начина на живот 
и труд на човека, свързан преди 
всичко със земята. Писателят 
се вълнува искрено от всичко, 
което му носи добруджански-
ят български простор, от добре 
познатите му доброта, радост и 
болка на човека от този край, от 
устойчивостта на корените на на-
родностното тук, както и от пси-
хологизма, допълващ картината 
на битието, свързан с природата 
и близостта с нея, плодородието 
и залъка на всеки. Може би това 
поражда и подчертава притчовия 
характер на разказите, идващ и от 
богатия житейски опит на автора, 

и от целенасоченото му взиране в 
живота през лупата на духовната 
добродетел като крайна оценка.

Като основно послание в 
творбите му се откроява нрав-
ственото – и като стремеж, и като 
отношение, и като проявление,  
самопреценка и търсена от геро-
ите му позиция. 

В центъра на вниманието на 
автора в книгата с разкази „Ли-
цето на доброто” е не просто чо-
векът с неговите естествени про-
яви:  пряк участник в събития, 
разкрит в случки от живота му – 
реални и неоспорими, а човекът, 
носещ и създаващ добро. В това 
отношение заглавието на книгата 
напълно препокрива и отразява 
замисъла на автора. Това е чове-
кът-еталон, човекът, който прео-
долява проблемите и обреченост-
та, човекът с пълна с човечност и 
благост душа, сътворен за добро 
и сътворяващ добрини.

Именно той е длъжен да даде 
отговор на въпроси, обобщава-

щи позициите на хуманизма и 
благородството в противовес на 
отрицание, недоверие, злонаме-
реност. 

Всеки един от героите на 
този писател се стреми към рав-
новесието – равновесие между 
реалното и характерното за ли-
чността, между желаното и не-
обходимото, между чувствата и 
разума, между станалото и отра-
жението му в живота, между гро-
зотата и отблъскващото на една 
проява и благородството на духа, 
между даденото и случайното.

Георги Балабанов изследва 
човешката душа и като белетрист 
се отличава с изключителна на-
блюдателност и умение да вник-
не в дълбините на страдание и 
болка, както и да ги „излекува” с 
проява на добрината и доброна-
мереността. И го прави с чувст-
вителност, обхващаща и нюан-
сите на всяко едно силно жи-
тейско състояние, на всяко едно 
преживяване, което за героя се 

явява катарзисно. Естествени и 
непринудени, героите му са хора, 
свързани много често както със 
земята и с професиите за нея, 
така и с общочовешкия стремеж 
за преодоляване на трудностите в 
живота, с вроденото достойнство 
да вървят напред с гордо вдигна-
та глава, въпреки тежките изпи-
тания, на които са подложени, 
защото носят у себе си доброто 
като ценност и като безценност 
на своето време. Те са жизнени 
и самоукрепват именно с разби-
рането си, че на човека трябва да 
се гледа като на човек, че нищо, 
което е срещу човешката приро-
да няма право да я владее и не 
може да я променя.

Такива са героите в разказа 
„Завещанието” – Георги Богата, 
Индже Хайдар, капитан Георги-
ев, Орхан Хайдар, които въпреки 
разделящите ги исторически съ-
бития, а по-късно и войната, все 
намират път един към друг, към 

На стр. 16
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ще ме чака гемията в Балчик да 
товаря багажа. Дойдох при теб с 
голяма молба. Дай, отдели още 
нещо от стадото и от спестявани-
ята си. Откарай ме с две коли – 
ритли до там и ще ме запомниш 
с добро. Знам, че имаш спестени 
пари. Ти беше и прочут борец, 
получаваше много награди, ще 
ми трябват там,  в моята Турция. 

Станаха прави и си стиснаха 
ръцете.

На другата сутрин пред двора 
на бея чакаха две коли. В едната, 
в която имаше дебел пласт сено, 
настаниха четирите му жени от 
харема и децата, а в другата нато-
вариха багажа. Два дни пътуваха 
до пристанището. Там спряха и 
разтовариха всичко в гемията.

– Е, Георге, ти изпълни обе-
щанието си и дадената дума, сега 
ела с мен в кантората на нотари-
уса, аз да опиша това, което ти 
оставям.

Влязоха. Беят вдигна ръка, 
подаде документите и издиктува 
завещанието. Говореше бавно, 
спокойно да не пропусне нищо, 
описваше всичко до най-малката 
подробност.

– Завещавам на Георги Бо-
гата нивите от местността „Дая 
мълча” до Горняшкият път, а в 
противоположна посока до ме-
рата на село Мусубей, които са 
описани в този документ. 

Платиха таксата и излязоха 
навън. 

– Сега, ти си един от най-за-
можните хора в селото, а аз оти-
вам в неизвестност.

Беят се загледа към синевата 
на морето и въздъхна:

От стр. 7 – Млад бях, буен, много 
зулуми сторих и все си мислех, че 
властта и парите са всичко в този 
живот. Сега заминавам и всичко 
преминава в други ръце. Дори и 
любимият си жребец оставям на 
теб, не можах да го взема. Тежи 
ми, че много от вас няма да ме 
запомнят с добро, но какво да 
се прави, такова беше времето… 
Земята, земята приятелю оста-
ва вечна! А, ние сме като една 
прашинка – минават годините и 
вятърът ни отвява. Намери още 
един хубав кон, като моя, напра-
ви ги чифт. Откъдето и да минеш, 
всички да се заглеждат. Препус-
кай по празниците с тях и изви-
кай:         „Хей, Индже Хайдар 
бъди благословен, за това, кое-
то ми остави”. Ако сториш така 
бъди сигурен, че моя Аллах ще 
ми предаде твоите думи. Това ми 
стига. 

Прегърнаха се в здрава мъж-
ка прегръдка. Пуснаха се, а Геор-
ги въздъхна:

– Защо е била тази омраза, 
бей ефенди, която стигаше до 
жестокости, дори убийства?…

Пред погледа им вълните на 
морето се вдигаха високо, после 
се спускаха уморено, бавно и ос-
тавяха светли дъги по пясъка.

– Дано това да остане – хуба-
вото – поде Богата –   а, онова – 
омразата да се отмие в живота ни, 
като този пясък. Нека децата ни 
да живеят в мир. Знаеш ли, може 
някой ден да се срещнат, да им за-
вещаем доброто, а другото да ос-
тане в дълбокия сън на времето. 

Стиснаха си ръцете и беят 
бавно и тежко запристъпя към 
гемията.

***
От този ден на тяхната раз-

дяла минаха много години. През 
Балканската война – 1912 годи-
на, веднъж, подразделението на 
сина на Георги Богата, вече ка-
питан, се беше разположило на 
бивак. Вечерта се случи тъмна 
и гъста мъгла забуляше всичко. 
На няколко метра не се виждаше 
нищо, а турските позиции бяха 
съвсем близо. Събуди се от шума 
на нощната охрана, която беше 
довела няколко пленени турски 
войници и техния капитан. Заблу-
дили се при доставката на храна. 

Докладваха на капитан Ге-
оргиев, който отлично владееше 
турски език и той заповяда да 
ги водят един по един за разпит. 
Задаваше им всякакви въпроси, 
дори провокиращи с цел да раз-
бере дали не са изпратени със 
специална задача. 

Влезе последният, капитанът 
им и започна разговор:

– Как се казваш?
– Орхан Индже Хайдар.
Георгиев трепна и едва овла-

дя вълнението си. 
– Ти, истината ли говориш?
– Да, господин капитан! – от-

говори му той на чист български 
език.

– Откъде знаеш езика ни?
– Майка ми е българка и 

тя ме учеше. Пък и в Истанбул, 
кварталът където живея имаше 
деца, които също знаеха езика, и 
ние в игрите често си говорихме 
на български.

– Разбирам, че и ти не си ро-

ден там, а къде си живял преди 
това?

– В България съм роден, в 
едно село, което е носело името 
на баща ми, понеже той е бил 
най-богатият човек там – Индже 
Хайдар.

– Чувал ли си нещо от него? 
Къде се намира?

– Вие едва ли ще го знаете, 
много е далеко, до границата с 
Румъния!

– Баща ти жив ли е?
– Жив!
Турският капитан разбра, че 

разговорът им отива към особен 
край, и глухо промълви:

– Каква съдба? В България 
съм роден, и ето, че при вас по-
паднах в плен.    Свят голям, знае 
ли човек, накъде ще се развие 
животът му, особено по време на 
война!

Капитан Георгиев го измери с 
изпитателен поглед, но инстинк-
тивно разбра, че не е изпратен 
затова, за което той си мислеше и 
поде отново разговора:

– При нас има една мъдрост, 
че планина с планина не се сре-
щат, но хората се виждат и при 
тях не е така. Баща ти щом е жи-
вял в България, разказвал ли ти е 
нещо за нея, за местата където е 
бил, за хората с които е общувал?

– Да, господин капитан, осо-
бено добре помня разказът му за 
последните дни преди да тръгнат 
с гемията за Истанбул. Имал е до-
бър приятел, името му беше едно 
такова, особено… да, сега си го 
спомних – потърка с ръка челото 
си – Георги Богата, така се е каз-
вал.

– Ти май ме лъжеш? За да се 

отървеш по-лесно от лагера на 
пленените, който те очаква.

– Не Ви лъжа! Иначе, откъде 
ще зная всичко това? По това вре-
ме съм бил едва на една година.

– А, можеш ли да предполо-
жиш сега с кого разговаряш?

– Не! Какво ли не се случва в 
живота на човек!

– Аз съм синът на този, за 
който ти е говорил баща ти! Виж-
даш ли, как съдбата ни противо-
постави. Да се срещнем не като 
приятели, а да бъдем врагове!

Пот изби по челото на Орхан 
Индже Хайдар. Горещите вълни 
на старото приятелство между 
техните бащи и сега тези, неви-
димо напираха. Въглените на по-
забравеното минало се разпалиха 
с нова сила и бавно, но сигурно 
изгаряха враждата и омразата. 

– Ще те пусна да си вървиш, 
но ако пазиш достойнството си 
на офицер, имаме наш пленник 
от обоза при Вас, освободете го! 
Непременно поздрави баща си, 
от сина на Георги Богата и му 
кажи, че дори войната, колкото и 
жестока да е тя, не може да спре 
приятелството, когато то е истин-
ско.   Доброто, Орхан, и във вой-
ната куршум не го лови!

След няколко часа капитан 
Георгиев видя как техния пленен 
войник от  обоза Митьо Късев се 
прибра с воловете и каруцата. 

Излязоха навън, а мъглата 
тук-там все още се носеше на 
малки вълни. Мократа им пеле-
на бавно отваряше път на новия 
ден. Слънцето напираше, обляло 
с бяла светлина всичко и с маги-
ята си огряваше пространството 
край тях. 

ЗАВЕЩАНИЕТО

черибашията на дюлгерите Димо 
Андонов, даскал Марин и поп 
Константин Дъновски да благо-
слови агнето. От турците – кме-
тът Мюлезим Разооглу и Мехмед  
ефенди. На масата разговорът 
тръгна на терсене (на обратно). 
Донесоха печеното агне. След 
него влезе и поп Константин.

– Я, агне без поп не бива – 
развесели се пашата и двамата си 
стиснаха ръцете.

– Както и поп без енория или 
санджак без паша – откликна на 
шегата попът.                                    

Българите мълчаха слисани, 
откъде да знаят, че Осман паша 
беше биз бизе приятел с чорбад-
жията на Хадърча (Николаевка), 
тъста на свещеника. Генералът 
беше в дъното на тескерето за го-
лямата и хубава църква там. Той 
и Стефанаки Богориди оправиха 
работата в Истамбул. Попът опя 
агнето на две на три. Пашата си 
отчупи първи – откъм опашката.

– Какво става в Шумен, паша 
,какво ново с примирието? – ви-
соката едра фигура на даскал Ма-
рин запълни вратата.

– Толкоз объркано не е било 
никога, даскале. Сядай. Успяхме 
на времето ний и вашите първи 
хора в Цариград да я докараме 

От стр. 12 тъй, щото Екзархията да покрие 
земята, дето основно живеят 
българите; от Тулча до Охрид, 
от Видин до Одрин, Димотика, 
Дедеагач, Кавала, Кукуш и Ниш. 
Както още Мустафа Рашид паша 
беше рекъл: „Туй да бъде българ-
ската земя, дето са българските 
епархии”. Тогава лъжливите ме-
гали гърци, зяпнаха. Стане ли 
туй нещо, Санстефанския мир, 
никой няма да краде българска 
земя, ни гърци, ни сърби, ни ро-
мънци. Ако не стане този мир, 
пък Русия не може да го устиска, 
България ще я разкъсат, като ей 
туй чеверме. Ще искат моретата 
да й вземат и само Русенския и 
Софийския санджак ще и оста-
вят. Ей туй вече е голям дерт. 

Печеното агне загорча на 
всички. Пашата бутна паница-
та с мръвки настрана и посегна 
към наргилето. Дръпна дълбоко 
и сладкия дим го разпали:

– Десетина години не ни 
стигнаха да направим автоном-
на България – с войска българ-
ска с български офицери пък с 
един общ император – турски и 
български. Няма ангария, а бе, 
горе-долу Австро-Унгария.  Пък 
тогава да ги видим тези гниди, 
съседите.

– Всички черкези и татари 

от България в Анадола. От пляч-
ка живеят, работа що е не знаят. 
Бадева ги докара Султана тъдява 
само за беля. Да си седяха в Кав-
каз – каза кметът Мюлезим.

– Туй да го видя с ей тези 
очи, пак няма да го повярвам – 
български аскер, български ча-
уши – възкликна даскал Марин. 
На, то и сега по закон сме равни, 
ама равни ли сме?

– Всичко го правят хората, 
даскале. На, тука дето сме – на 
тази маса,спор имаме ли? Няма-
ме. Пък ако сме аз и Иван Брада-
та сичкото ни е  тамам, защото 
едно и също го мислим.

– Да, сигурно си прав паша, 
ама нашият народ... – упорства-
ше даскалът. 

– Затуй ви казвам не народи, 
а държави събрани. Пък там, въ-
тре в държавата, всеки да си гле-
да вярата, интереса и кефа.

– Де си го виждал тоз бълга-
рин, пък и тоз турчин, паша, го-
лият му гъз волен, пък на врата 
му синджир.

– Аз не за българина отдел-
ния ,ни за турчина ти думам, дас-
кале, а за народа – българския и 
турския. Два свободни народа 

могат да бъдат равни.
– Тез два народа как ги събра 

на едно паша – едните мюсюлма-
ни, другите християни.

– Тази новата държава не 
върху верите на хората щяхме 
да я градим. На ред, на закон и 
човеколюбие. На туй във Фран-
ция хуманизъм му викат. Знаете 
ли какво е рекъл американският 
султан, президент Линкълн, дето 
народа сам го избира: „Ако две 
неща са равни на трето,то те са 
равни и помежду си.”

– Аз пък паша знам, че тез 
слова ги е рекъл вехтия грък Евк-
липт, в Русия съм го учил – обади 
се  Иван Брадата.

–Това е то равенството, Ива-
не, и в Гърция, и в Турция, и в 
Америка. Равенството е едно 
и или го има, или го няма. Ако 
вземем този американски терк, 
конституция дето му викат, и  
сме готови: „Нито робство, нито 
принудителен труд – ангария, де, 
ни верска тирания, няма да има в 
нашата нова Турция.

– Хубаво я думаш, паша, гю-
зелик отвсякъде (красота), толкоз 
е хубаво, че не може да е вярно! 
– усмихна се дюлгеринът Димо 
Андреев. Таз, хубавата Турция, 
май само в твойта глава я има.

– Не само в мойта, Кабразъ-

лъ паша, Али паша, Митхат паша 
и много други като мене мислят. 
Той, Митхат паша се изметна като 
чамова дъска за България кога-
то стана велик везир. После го 
свалиха и той написа брошурата 
„Турция, нейното минало и ней-
ното бъдеще.” и хукна по Европа 
да убеждава великите сили. Пър-
во ходи при лорд Биконсвилд. Та 
той предлага вече съвсем друго. 
България да бъде възстановена 
като държава с граници от Сви-
щов по поречието на Янтра до би-
лото на Стара планина на запад до 
Ихтиман, Самоков, Кюстендил, 
Лясковец и по поречието на Мо-
рава до река Дунав.Това според 
него ще задоволи интересите на 
българите и в същото време ще 
неутрализира Русия и нейното 
влияние. Санстефанска България 
ще се превърне в руски бастион, 
в Задунайска губерния и това ще 
накърни интересите на западните 
сили и Турция. А сега ми кажете 
като се извъртиш, какъв ставаш 
– патриот или националист. Как-
то и да се въртиш, ако са решили 
Османската фамилия да ти вземат 
главата, те ще ти я вземат. Туй го 
могат, но идва вече друго време, 
република, парламент, президент. 
Примерът на Америка…

Следва

АЛАШВЕРИШИТЕ 
НА ВОЙНАТА
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Абонамент
До 15-то число на всеки месец на 2020 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

ДОБРОТО – НАЙ-СВЕТЛАТА ПЪТЕКА В ЖИВОТА НА ВСЕКИ ЧОВЕК
доброто и разбирателството в 
така краткото и в така дългото си 
човешко време – две поколения 
едно след друго проявяват нрав-
ствена устойчивост и приятелска 
загриженост към ценностите и се 
превръщат в пример за единомис-
лие и единодействие. Друг герой 
от „Лицето на доброто” е майка-
та – Мария Златева, която в крат-
кия и разтърсващ разказ „Братска 
кръв” вижда през собствената си 
трагичност трагичността на вся-
ка една майка, загубила сина си 
на война и носи цветя, и прелива 
гроба на непознатия войник като 
гроб на собствения си син, впе-
чатлява с универсалното си ми-
слене и присъствие.

Писателят е със силно разви-
то социално чувство и в разказа 

От стр. 14

„Реката на живота” разглежда 
проблема за греха и възмездие-
то, за дълга и моралната страна 
на живота, за крайностите като 
излишна мярка в човешките про-
тивоборства и неразбирателства, 

особено ако са със социален ха-
рактер. Така, още в първия разказ 
в книгата си „Лицето на доброто” 
той поставя въпроса за живота 
и смъртта и го поставя на пър-
во място – вечен въпрос и като 
предупреждение, и като истори-
ческо терзание, и като проблем 
с нравственото решение: спасе-
нието чрез любовта, чрез добро-
тата, чрез прошката, дори и след 
време е истинското спасение... 
В този смисъл, всяка победа на 
живота над смъртта Георги Ба-
лабанов определя като възхвала 
на разума, но преди всичко като 
възхвала на чувствата над безраз-
съдството и ненавистта, и главно 
като израз на всепобеждаващата 
сила на две духовни стихии в чо-
вешкия живот: на любовта и на 
младостта, въпреки престъпния, 
безнравствен характер на минали 

времена и поколенчески прояв-
ления. 

Затова и като нравствен по-
стулат, като отрицание на злото 
звучат думите на героя от разказа 
„Завещанието”: „Доброто… кур-
шум не го лови!”

Характерният за творчест-
вото на Георги Балабанов худо-
жествен похват да разкрива проя-
ви и действия на героите си често 
пъти с екстремален, драматичен 
характер, допринася за експре-
сията в художествения 
текст, както и за духовно-
то им извисяване над бру-
талната или изкривената 
действителност. Дори, 
сблъскали се невъзврати-
мо и трагично с другата 
страна на нещата, както е 
в разказа „Горчивите съл-
зи” действителността ги 

кара да се питат прави ли са или 
не да продължат да изпълняват 
дълга си докрай и всичко това по 
недвусмислен начин разделя жи-
вота на доброто от бездушието и 
безжизнеността на злото… Като 
кара и читателя да се самоопре-
деля…

Стара истина е, че сериозни-
ят творец не може да избяга от 
тежките въпроси, които са главно 
житейски въпроси – въпроси на 
битието. Но може да посочи как 

да се преодолеят. 
И това писателят 
Георги Балаба-
нов прави успеш-
но в последната 
си книга „Лицето 
на доброто”.

  
Станислав 

ПЕНЕВ

В рамките на Международния 
фестивал „Дни на тракийската 

култура – 2020” Ви каним да участ-
вате в третия литературен конкурс 

за стихотворение или поема на тема: 
НАСЛЕДНИЦИ НА ТРАКИТЕ, ор-

ганизиран от Културен център-музей  
ТРАКАРТ – Пловдив  и Междунаро-

ден фестивал на поезията „Духовност 
без граници”. Отличените стихо-

творения или част от тях ще бъдат 
включени в програмата на поетичния 
рецитал, с който в края на м. юни т. г. 
ще завърши Фестивалът. За да разши-
рим границите на поетичното въобра-
жение, Ви насочваме и към темата на 
Международната  научна конферен-

ция  „Божественото знание на Древна 
Тракия”, която е акцент в програмата 
на Фестивала.  Фестивалът „Дни на 
тракийската култура – 2020” е част 
от Културния календар на Община 

Пловдив за 2020 г. 
Творбите изпращайте на електронен 
адрес: rozalia54@yahoo.com най-къс-

но до 1 май 2020 г. –  за конкурса „На-
следници на траките”.

Oт организаторите

COVID – 19 И ПОЕЗИЯТА (ИЗВЪНРЕДНИ ТВОРБИ)
ЛИЛИЯ МАРИНОВА

ВЪЛНА НА ГНЕВА

Надига се в душата ми вълна,
тъй бавно, бавно тя ме задушава.
Не искам да злословя, клеветя,
да не изгарям в пламъците в ада.

Вълната на гнева ли ме души – 
в гърдите ми напира. И се вдига…
Срещу нещастните езици зли
изправих аз бетонна, здрава дига.

Кой мислиш чува първи онзи звук – 
фалшивият и дразнещият вечно?
Естествено, че силата е тук – 
зачитаща и правда, и човечност.

Какво му трябва само на човек – 
това е: искреност и добродетел
Говореха ни в миналия век:
„Човека ний да славим все в човека”...

Духовността призвана е и днес 

да брани ценностите наши – 
Народът ще е вечно и в прогрес,
щом добродетелите с нас са сляти.

ВЕЛИКДЕН
НА 2020 ГОДИНА

Отеква камбанният звън.
Великден е, празник е светъл.
Изгрява и слънцето вън,
но днеска скръбта се усеща...
Нападна ни вирусът зъл.

И COVID 19-найсет – зловещ,
невидим, коварен и злокобен,
посича човека без меч – 
загинаха толкова хора...
… Топи се горещата свещ.  

Пуст е  Катедралният храм,
чете литургията попа...
Миряните молят се с плам 
в дома си уютен и топъл...
Великден е – празник голям! 

Възкръсна отново Христос,
в душите ни лумват огньове...
Летящи мечти – албатрос
се сбъдват и с вяра, и с почит…
С молитва спасителна – бог...

ГЕОРГИ ДРАМБОЗОВ

БЪЛГАРИН

Недопокръстен и недоцарувал,
недопоробен и неук, и гений –
реката на забравата преплувал,
възкръсва древен българин у мене.
Заслушан в кънтри или пък в частушки,
на гърлото му нещо е запряло –
цигарите му, песните му – чужди,
но българско е облачето бяло.
Той само с него може да заплаче,
да пие бистра перлова ракия,
да пее „Бела, бела съм, юначе”,
напук на всяка тъмна орисия.
Напук на черни списъци, Шенгени –
с юначен глас, а не с гласа на роба…
Обичай, мила, българина в мене,
за да си бъда Българин до гроба!


