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В БЪЛГАРИЯ (ВЪВ 
ВАРНА) – АСОЦИА-
ЦИЯ НА ЕВРОПЕЙ-

СКИ ПИСАТЕЛИ 
И ПИСАТЕЛИ ОТ 

ДРУГИ КОНТИНЕН-
ТИ (АСЕПИ) С ЦЕЛ 
ЗАПАЗВАНЕ, УТ-
ВЪРЖДАВАНЕ И 

РАЗВИТИЕ НА ЛИТЕ-
РАТУРНИЯ ПРОЦЕС 

НА КИРИЛИЦА И НА 
БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В 
ЕВРОПА И ПО СВЕТА

На 10 август 2020 г. в к.к. Ал-
бена в курортното селище за от-
дих „Бригантина” (по покана на 
организатора на културната про-
грама Юлияна Гюзелева и под 
патронажа на ЗТЦ „Неда” Надя 
Вълкова) се състоя творчески 
литературен форум – творческа 
среща, рецитал, пленер на поети 
от гр. Варна, България от Сдру-
жение Литературно Общество – 
Варна (СЛОВ) и АСЕПИ с поети 
и културни дейци от Букурещ, 
Румъния.

На форума присъства и с ак-
тивния си превод допринесе за 
преминаването му в творческа, 

градивна и приятелска атмосфе-
ра д-р на ик.н., инж. Любомир 
Николов – секретар на Демокра-
тичния Съюз на българите в Ру-
мъния (ДСБР). Той представи ру-
мънските поети Андрада Маран 
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и Чиоботару Тудорел, техните 
книги „Портрет на жена”, 2001 и 
„Вие, госпожице” 2017, от кои-
то авторите прочетоха по някол-
ко стихотворения. От румънска 
страна на срещата присъстваха 
Кристиян Щефан – фотограф, ху-
дожник и издател, Моника Чер-
челеско – поетеса, член на Упра-
вителния съвет на ДСБР, родена 
в Румъния, но потомка на  беса-
рабски българи, избягали при по-
тушаването на Чипровското въс-
тание от1688 г., Готия Михаела и 
Георгисору – членове на ДСБР.

Писателите от Варна Коста-
дин Коручев, Варта Берберян-Га-

рабедян, Стефан Сарандев бяха 
представени от Станислав Пенев 
– поет, журналист, преводач, из-
дател (член на СБП, съпредсе-
дател на АСЕПИ), който запозна 
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По случай Международния 
ден на книгата 23 април, в па-
мет на Уийлям Шекспир, Меж-
дународната фондация за спа-
сяване на децата награди пло-
вдивчанина академик Марин 
Кадиев-председател на Съюза 
на независимите български 
писатели заедно с поетите от 
този съюз Никола Герджиков и 
Ваня Ангелова със  световната 
Шекспирова награда. 

Наградата е подписана от 
шестимата ръководители на 
фондацията от страните Ин-
дия, Австралия, ЮАР, САЩ,  
Северна Македония и Нигерия.

ПЛОВДИВЧАНИНЪТ 
АКАДЕМИК МАРИН КАДИЕВ

С ШЕКСПИРОВА НАГРАДА

Във връзка с деня на Ва-
рна – 15 август легендарното 
варненско Издателство МС – 
МОРСКИ СВЯТ възстанови да-
ваната от него, но отлагана във 
времето награда „Писателят и 
морето“ (за последен път тази 
награда бе връчена през 1997-
ма). 

Тя е за творческа личност, 
проявяваща постоянство, все-
отдайност, любов и висока ху-
дожественост в произведения 
с морска тематика, за разви-
тие на морската литература, 
както и за активно писателско 
и журналистическо участие в 
обществения живот, свързано 
с морето. 

„Комплексният характер на 
наградата беше основната при-
чина досега тя да бъде връчена 
само два пъти. Всъщност, тази 
награда не е и годишна, а е за 
дългогодишен принос в худо-
жествената и журналистическа 
сфера по темата „море“.“ отбе-
лязва Петър Тодоров, създател 
на МС, дългогодишен управи-
тел на издателството, предсе-
дател на журито.

След като разгледа кан-
дидатурите на повече от 30 
съвременни български писате-
ли (и писатели-журналисти), 
проявяващи траен интерес към 
морската тема, журито присъ-
ди наградата за 2020 година 
на Станислав Пенев – поет и 
журналист от Варна за книгата 
му „Морски стихотворения“, 
2019, както и за системно и ак-
тивно отразяване на морската 
тема в литературния печат от 
м. февруари 2009 г. до днес, 
чрез в. „Литература и Обще-
ство“ – национален вестник 

НАГРАДАТА „ПИСАТЕЛЯТ
И МОРЕТО“ 2020

за литература, изкуство и об-
ществен живот, издаван във 
Варна (67 броя до момента), 
където той последователно е и 
учредител, и главен редактор, а 
в последните години – главен 
организатор.

Статуетката „Икар“ на из-
вестния скулптор Стойчо Ни-
кифоров, Диплом и 14 дневна 
екскурзия по море за двама по 
Средиземноморието (от спон-
сор на Сдружение Литературно 
Общество – Варна (СЛОВ) е 
достойната награда за дълго-
годишния „морски“ творчески 
труд на поета и журналиста 
Станислав Пенев, автор на по-
знатите стихосбирки с морски 
акцент: „Дом на брега“, 1994; 
„Морски времена“, 2005; „Бре-
гове“, 2007; „Пристан“, 2008; 
„Българско море“, 2008, „На-
дежди по вълните“, 2009; „На 
морското равнище“, 2010; „На 
варненския бряг“, 2012; „Небе-
сен водолаз“, 2014, „Аз пиша 
по вълните“, 2015 и др.   

Сред представителите на 
Сдружение Литературно Обще-
ство – Варна (СЛОВ) и Общество 
за литература и журналистика 
„Антон Страшимиров“, в ред-
колегията на в. „Литература и 
Общество“ (ЛИО) – национален 
вестник за литература, изкуство и 
обществен живот, в Литературен 
салон  Варна, както и сред шах-
матистите-писатели на Шахдом 
„Левон Ованезов“ – Варна с ръко-
водител Такухи Минасян и шах-
матен клуб „Веселин Топалов“ 
с ръководител Борис Христов от 
черноморската столица през по-
следните няколко години стана 
популярна и наскоро се реали-
зира идеята на поета Станислав 
Пенев за учредяване на Асоци-
ация на европейски писатели и 
писатели от други континенти 
(АСЕПИ). Българи, живеещи в 
други страни на ЕС и Европа – от 
Испания, Германия, Португалия, 
Полша, Швейцария, Великобри-
тания, Италия, някои балкански 
държави, както и от Австралия, 
САЩ, Канада, Бразилия, Япония, 
занимаващи се с литература, в 
писма до редакцията на в. ЛИО 
изразяват желание да участват 
активно в такъв съюз на писа-
тели, удовлетворяващ напълно 
разбиранията им за традиция и 
чувството за национална иден-
тичност, както и отношението им 
към българския език в творчески 
план като един от най-важните 
елементите на идентичността. 

Обобщаващи това виждане 
са ЦЕЛИТЕ, които си поставя уч-
редената вече АСЕПИ в органи-
зационен и литературен план: 

- да се запази и съхрани бъл-
гарският език и българската кни-
жовна норма у нас и в българска-
та диаспора; 

- да се развива езиковата ху-
дожественост на българския език 
чрез творчеството на писатели на 
този език в утвърдените и актив-
но използвани литературни жа-
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присъстващите с цялата огромна 
творческа дейност на СЛОВ през 
годините със снимков и видео-
материали на български и чуж-
ди езици, както и с течението на 
в. „Литература и Общество“ от 
първия му брой до днес. Поети-
те – Варта Берберян-Гарабедян, 
Костадин Каручев и Станислав 
Пенев също прочетоха свои сти-
хотворения и подариха екзем-

пляри от последните си книги 
на гостите, а Стефан Сарандев 
– белетрист, автор на скоро из-
дадения роман „Добруджа наша” 
(2019) разказа спомени и пред-
стави родовата си сага, отразя-
ваща вълнуващи моменти и съд-
би, свързани с добруджанските 
събития от първата половина на 
ХХ век.           

На срещата на писателите от 
двете съседни държави присъст-
ва и Дияна Андон – поет, хумо-
рист, фантаст, член на друже-
ството на писателите в Габрово, 
дългогодишен приятел и член на 
ДСБР, която повиши настрое-
нието с последното си (донякъде 
рекламно) стихотворение-песен 
„Вълшебната бригантина”, из-

разяващо и благодарността на 
присъстващите на литературния 
форум към домакините, допри-
несли за целодневното активно 
международно писателско общу-
ване.

Дияна Андон прочете вълну-
ващо и изразително по едно сти-
хотворение на Андрада Маран и 
Чиоботару Тудорел – съответно 
„Друга жена”  и „Копнея…” в 
български превод на Лулу Лучия 
Керчова – Пъцан (1938 – 2019) 
бивш зам. председател и почетен 
председател на ДСБР.

Литературният форум се про-
веде в края на богатата културна 
програма в курортно селище 
„Бригантина”, където предната 
вечер голям концерт изнасят пред 
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румънските гости и летуващи из-
вестни наши естрадни и народни 
певци, а за радост на децата, на 
които през летните почивни дни 
е предоставена отделна къща 
с места за творчество и спорт, 
присъства фокусник. Участват 
фолклорни състави от гр. Попово 
(квартал „Сеячи”) в присъствие 
на кметицата на квартала Светла 
Александрова и на Петя Габров-
ска – експерт по културата, пред-
седател на читалище „Сеячи” и 
общински съветник в гр. Попово.

Както и тогава, благодарение 
на изкуствата, така и на литера-
турния форум езиковата бариера 
се преодолява бързо и невидимо. 
А литературният форум завърши 
с решение и готовност за издава-
не на общи книги и посещение 
на стария Букурещ – люлката 
на българското Възраждане, за 
който патриархът на българска-
та литература Иван Вазов казва, 
че е „Ерусалим на българското 
признание!” (из книгата на проф. 
Лука Ф. Велчов, председател на 
ДСБР „Букурещ”).

Писателката Керанка Далак-
манска – член на АСЕПИ и отго-
варяща за връзката с румънските 
писатели, автор на издадена нас-
коро на румънски език стихосбир-
ка, осигури впоследствие превода 
на стихотворенията на двамата 
румънски поети, от които предла-
гаме 5 творби на Андрада Маран 
на български език с преводач – 
Павелка Димова.

ДИЯНА АНДОН

  Земята, родната ни свеще-
на българска земя!

Възпявана, оросявана с 
кръв на загинали войни, браз-
дена от примитивни рала до 
съвременна техника. Все на нея 
са се преплитали човешки съд-
би, политици и завоеватели са 
я прекроявали, отшумявали са 
бурни събития, като вятър в ле-
совете и всяко поколение е ос-
тавяло своя почерк на стопани 
и родолюбци. Завещана ни от 
деди и бащи, да я пазим свято 
като зениците на очите си, веч-
но да чувстваме оня неповторим 
дъх на най-свещеното – хлябът 
и радостта от благодатния труд, 
преливащ в дълбока почит дори 
и в песен. 

Тези вълнения се редяха в 
мислите ми, докато една вечер 
няколко дни след настъпването 
на 2020 година по първа програ-
ма на БНТ във вечерното преда-
ване за историята ни, за подви-
зите на българите във войните, 

изведнъж наш уважаван про-
фесор с мъка сподели: „Проче-
тох във Фейсбук как тридесет и 
една годишен баща съобщава, 
че спира да възпитава сина си 
в дух на родолюбие, за да няма 
нищо общо после с тази държа-
ва.”

Останах потресен и се пи-
там как и кой беше изкопал тази 
огромна пропаст на отчуждение 
между поколенията, а после 
намерих отговора. Неусетно 
мислите ме върнаха към една 
случка преди две години, коя-
то изживях в хотел „Гранада” в 
турския курорт Алания. 

Една вечер във фоайето на 
хотела слушахме изпълнението 
на талантлив пианист. Към нас 
приближи младо момче от тия, 
които се бяха изселили преди 
години от България и ни покани 
да слезем долу в голямата зала, 
за да гледаме ориенталски тан-

ци. Там беше пълно с туристи, 
предимно от Германия. Прекра-
сен танцов състав ни поднесе 
хубава програма и за изненада 
на нас, малката група българи, 
изпълни дори българска ръче-
ница. Удари последният акорд 
на музиката. Притихнали тан-
цьорите получиха заслужени 
аплодисменти. И тогава се слу-
чи нещо необикновено за наши-
те представи и това, което не 
сме свикнали да виждаме тук 
по нашите сцени, където бавно 
и сигурно пълзи с отровните си 
пипала отчуждението, безраз-
личието и чуждопоклонниче-
ството. Над състава за броени 
минути разпънаха турския на-
ционален флаг – пет на пет ме-
тра. Публиката станала на крака 
отдаде заслуженото на тези мо-
мичета и момчета за невероят-
ната им игра, но с това изрази 
и уважението си към символа 

на турската държава. И това не 
беше всичко. В тези минути на 
урок по родолюбие сгънаха този 
флаг на малък квадрат и го по-
ложиха на ръцете на един от из-
пълнителите. Той излезе напред 
и бавно, със свещенодействие 
три пъти го целуна. 

Имах възможност и изжи-
вях трепета и вълненията на бе-
сарабските българи, които пре-
ди двеста години са се заселили 
в Молдова по неволя, заради 
прехранването си. През целия 
път на тези стотици и стотици 
километри те са носили шепа 
пръст със себе си от родното ог-
нище, пазили са свято лястови-
чите гнезда в новите си домове, 
с надеждата отново да се върнат 
по бащините си земи. Разказаха 
ми, че там на тая шепа пръст са 
изплаквали мъката и тегобите 
си.

Сега се променят учебници, 
правят се опити за заличаване 
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ОТЧУЖДЕНИЕТО

нрове и стилове; 
- да се съхранява автентич-

ният характер, традиционната 
обособеност и чистотата на бъл-
гарския език в съвременните ге-
оезикови условия; да осъществи 
по-силен познавателен интерес 
и призната авторитетност на бъл-
гарския език и българската лите-
ратура у нас и в българската диас-
пора – на местата, където живеят 
българи и съществува естествена 
среда за изучаване и общуване на 
български език, както и за използ-
ване и създаване на художествени 
произведения на български език; 

- да се запази, утвърждава и 
поддържа авторитетът на бъл-
гарската литература, както и на 
съвременната литературна про-
дукция на българския език у нас 
и сред българите в ЕС и по света 
(включително и чрез преводи от 
други езици на български език); 

- да се утвърждава литерату-
рата, а едновременно с това – из-
куството, културата, литературо-
ведската наука и литературовед-
ските изследвания, литературна-
та и общокултурна дейност като 
своя основна духовна територия; 

- да се развива дейност за по-
пуляризиране на произведенията 
на литературата на учредителите 
и членовете на СЕПИ и особено 
на оригинални български и чуж-
дестранни автори от Европа и 
другите континенти; 

- да се осъществява взаимен 
обмен на идеи и творби с цел ут-
върждаване духа на хуманизма, 
толерантността, традиционали-
зма, модернизма и прогресивното 
в съвременното лично и общест-
вено пространство; 

- да се подпомага творческият 
процес при създаване на произве-
дения на българската литература 
с високи нравствени, морални и 
художествени показатели, отгова-
рящи на съвремието; 

- да се организират форуми 
за изява на писателите от Асоци-
ация на европейските писатели и 
на писателите от други континен-
ти (АСЕПИ); 

- да се работи за обединяване 
на писателите, пишещи на бъл-
гарски език, както и на кирилица 
от европейските държави, както и 
от държави от други континенти 
с цел развиване на активна твор-
ческа, популяризаторска и пре-
водаческа (също и издателска) 
дейност.

За  председател на АСЕПИ е 
избран Станислав Пенев, а за съ-
председатели са поканени Боян 
Ангелов – председател на Съюз 
на българските писатели (СБП) и 
академик Марин Кадиев – пред-
седател на Съюз на независими-
те български писатели (СНБП). 
Един от колективно асоциира-
ните членове на АСЕПИ е Меж-
дународен фестивал на поезията 
„Духовност без граници“.

В БЪЛГАРИЯ (ВЪВ 
ВАРНА) – АСЕПИ
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Гергана Славова е поетеса с 
подчертано съвременно светоу-
сещане и притежава умението да 
изгражда творби и образи с уни-
версален характер през личното 
си поетично пространство, което 
е с висок хоризонт и очертаваща 
се космополитност. 

Творческият й глас се харак-
теризира и със силна емоцио-
нална и нравствена енергичност, 
а стихотворенията й вълнуват с 
чистотата на чувствата и откро-
вението, с дълбочината си и със 
стремежа за близост и съпричас-
тие на основата на етичните изме-
рения и непримиримост. 

Темите за морето и за любо-
вта, за мястото на човека в този 
свят, за силата на духа и за силата 
на изкуството, както и за святост-
та на семейството, родителската 
обич, детската отплата са в осно-
вата на „Кодът е безкрайност”. Те 
се допълват от темите за доброто 
и злото, за красивото и грозното, 
за живота и смъртта, за хуман-
ността и бездушието, за човешкия 
опит и за човешкото прозрение, за 

посоките и устои-
те.

В центъра на 
художе ствените 
послания на пое-
тесата при ежедневното приплам-
ване на болка и радост, надежда 
и утеха, удовлетвореност и разо-
чарование, активност и безразли-
чие, вълнение и бездушие са ре-
алистичното разбиране за живота 
и за проявите на всеки, както и 
естествения поток на човешките 
състояния. 

Гергана Славова е поетеса на 
съзидателното и на високия гра-
дус на творческото търсене.

Приоритет в атмосферата на 
творбите й има непринуденост-
та, която при нея се явява специ-
фичен знак за емоционалност, а 
посоката на градивност е посока 
и същност на стойностното и на 
значимото с изповеден характер, 
който често пъти не е лишен от 
драматизъм и притежава мислов-
на кулминативност. Всичко това 
подчертава още веднъж автен-
тизма като център на поетичната 

насяща за задълбо-
чаване на лиричното 
им измерение и вну-
шението. 

М е т а ф о р и т е , 
символите, сравненията, афо-
ристичността на места са точни, 
плътни, доказващи, впечатляващи 
с физиономичността си.

Всяко едно стихотворение на 
Гергана Славова обхваща както 
най-съкровените за поетесата и 
често пъти незабележими за дру-
гите дадености и амплитудност в 
духовните моменти и състояния, 
и такива, които са свързани с об-
щата, бликаща динамика и много-
посочност на битието. Поетеса-
та никога не забравя паметта на 
общността, присъствието на ново 
виждане или намерение в късчето 
небе над нас, което е и прозорец, 
и светлина, и път към красивото в 
живота. Без съмнение моралната 
страна на нещата и праволиней-
ност са част от нейното амплоа 
на художник на доброто, на въз-
вишеното и вдъхновяващото, на 
търсенето на хармонията – преди 

СЪХРАНЯВАНЕ В ЧИСТ ВИД
НА КАТАРЗИСНОТО

всичко и най-вече в самите нас, 
защото в универсален план тя е 
много по-осезаема.

Без молитвена смиреност в 
своите стихотворения, а с гордо 
вдигната глава Гергана Славо-
ва намира, анализира, коригира 
трайните опори на екзистенцията, 
актуализира и универсализира съ-
държателно и смислово значимо-
то в живота.

В нейната лирика са много 
силни усещането за съдбовност, 
както и чувството за продължение 
– за продължение на нещата в тра-
диционен план, но и за отстояване 
на собственото разбиране. В това 
отношение поетесата проявява 
или категоричност в тона, или 
мълчалива твърдост, подчерта-
вайки водещата роля на съвестта, 
на неизменните истини, но и на 
собствената си воля и характер.

Поезията на Гергана Славова 
завладява и поражда стремежа да 
се вгледаме отново в личната си 
действителност, която за поетеса-
та винаги е повод и за равносмет-
ка, и за нов полет на духа.

изява.
Силното въздействие на тези 

стихове идва и от факта, че те се 
характеризират и със специфи-
чен словесен рисунък, създаващ 
философска уплътненост и имат 
собствена живописност, допри-

Поезията на Варта Бербе-
рян-Гарабедян излъчва топлота 
и лирическа непосредственост. В 
нея се чувстват силата на корена 
и опората на рода български, сво-
бодният дух на твореца, както и 
традиционното в извървения път 
на напрегнато и завършено са-
мопознание и духовно израства-
не. Творческият й глас звучи 
убедително и с високия си градус 
на концентрирана поетична енер-
гия подчертава своеобразието на 
една улегнала, премислена, дъл-
боко вгледана в правотата си жи-
тейска и поетическа съдбовност.

Тя е от поетесите, които пре-
ди всичко трябва да бъдат усете-
ни и разбрани –  и това усещане 
се превръща в близък контакт с 
богатата й и вълнуваща душев-
ност.   

Творец с изтънчена нрав-
ствена чувствителност Варта 
Берберян-Гарабедян отправя 
поетични послания с щрихи-
ран автобиографизъм, както и с 
възхищение към колоритността 

В ЧИСТИТЕ И СВЕТЛИ ПРОСТРАНСТВА НА БЪЛГАРСКОТО И НА МОРЕТО
на житейското в силна и строга 
пропорция между материя и дух, 
между импулсите на живота и 
сърдечния ритъм на човека. Този 
творчески порив, този стремеж 
на личността към нови и нови от-
крития очертава и специфичното 
за диапазона на една поетеса със 
собствена характерност и с изра-
зена творческа идентичност. В 
тематичен план подчертано изпъ-
кват Родината, семейството, мо-
рето, любовта, природата, хармо-
нията, добротата, отзивчивостта, 
съпричастието, достойнството. 
Младостта и старостта и смисъ-
ла да съществуваме, истинските 
ценности на битието в противо-
вес на маловажното, мимолетно-
то и дребното също са в основата 
на поетичните вълнения на Варта 
Берберян-Гарабедян.

Стихотворенията в „Моят 
бряг“ са едно художествено пъте-
шествие през различните етапи 
от живота, неудържим стремеж 
към радост, любов и красота. Те 
са и реалистични и едновремен-

но с това оставят впечатлението, 
че са арка от виталност, под коя-
то читателят минава, вдишвайки 
възторг от вселенската хубост, 
преклонението пред природата, 
упованието за щастие. Поетесата 
изпитва силно чувство на обич 
към родния край, към своя роден 
град, към семейството и люби-
мия. Всичко това се превръща в 

едно картинно пътешествие по 
бреговете на времето, които пре-
косяват поетичните й вълнения  
и с лекота разкриват зрелия нрав-
ствено-философски ракурс към 
света.

Магнетизмът на изповед-
ността, който се изразява в орга-
ничното сродяване на случката, 
била някъде и някога, с универ-
салната многозначност на чув-
ствата, в раждането на сложна, 
асоциативна мисъл от щедро усе-
тената плът на битийното също 
допринася за художественото из-
висяване на тези стихотворения.

Стихотворенията за морето 
на Варта Берберян-Гарабедян са 
метафоричен размисъл за при-
родата, спомена, рода, кръвта, 
истината, доброто и злото. По-
етесата се стреми да задържи 
виденията, които минават пред 
нея, да спре и превърне в карти-
ни мигновенията като образи и 
състояния. Тя умее художествено 
да разкрива състоянието на море-
то, да ни представи състоянието 

на тази красота, извеждайки я от 
нейната прикритост. Много от 
нейните художествени образи в 
морския си акцент са ключови за 
творчеството й.

Пряма, откровена, но и де-
ликатна поетесата е неспокойна, 
въпреки хармоничността на въ-
трешния си свят. Тя преживява 
действителността като огромно 
събитие и жадува да изкаже свое-
то усещане и вълнение, своите 
чувства и размисъл, своите ра-
дости и тревоги. Именно затова, 
навярно, й помага много наблю-
дателността. 

Творбите на Варта Бербе-
рян-Гарабедян обхващат както 
незабележимите и съкровени 
неща, така и хода на нещата в 
тяхната цялост.

Те са и впечатляващи посла-
ния, тъй като чрез тях поетеса-
та предлага и морални оценки, 
наред с потребността от хармо-
нично съществуване в лоното на 
своето интимно „аз”, вплетено 
във времето, в което живеем.

АФОРИЗМИ ОТ 15 БАЛКАНСКИ САТИРИЦИ
Подбор и превод: ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ

АЛЕКСАНДЪР БАЛЯК, Сър-
бия

* Аз съм голям 
патриот. Не знам 
нито един чужд език.

* Жените ми 
оказват сексуално на-
силие. Постоянно ме 
избягват.

* Лошите романи 
изяждат нашето вре-
ме. Затова са толкова 
дебели.

* Шамарът е информация от 
първа ръка.

* Лешоядите са на страната 
на победените.

АЛЕКСАНДЪР ЧОРТИЧ, 

Сърбия

* Кирилицата е 
нашето прощално 
писмо.

* Разлика има. Ка-
лигула назначил мага-
ре за сенатор, сега ги 
избираме.

* Нетърпеливо 
чакам резултатите от 

изборите, за да ви кажа за кого 
съм гласувал.

* Пролетариите никога са 
нямали какво да загубят. Сега 
няма какво да спечелят.

* Аз съм валутен пенсионер. 

Като получа пенсията си купу-
вам десет евра.

БОЯН ЛЮБЕНОВИЧ, Сър-
бия

* Направихме модерна и де-
мократична държава – каза на-
шият племенен старейшина.

* Снощи чествахме 20 годи-
ни от завършването на гимнази-
ята. От целия клас работи само 
класният.

* Дядо ми взе пенсия. В на-
шата фамилия той е представи-
тел на крупния капитал.

* Земята е създадена от ха-
оса. А ние пазим традициите.

* И измамите се усъвършен-
стваха. Преди търговците ни уд-
ряха в кантара, сега ни дават сто-
ки на кредит.

ВАСИЛ ТОЛЕВСКИ, Север-
на Македония

* Страх ме хваща за бъдеще-
то на децата. Отличници са.

* Човек се учи, докато е жив. 
А след това по него учат анато-
мия.

* Хората станаха лакоми. 
Малко са им народните кухни, 
ами искат и пълни контейнери.

* Пациентът молеше да го 

пуснат от психиатрията. Имал 
важно партийно съвещание.

* Преди, за да дойдем до сво-
бодата трябваше да ходим в гора-
та. Днес – в чужбина.

* Омръзна ми всеки месец да 
гина за татковината. Този месец 
няма да си платя сметките.

ВЕСНА ДЕНЧИЧ, Сърбия

* Операцията на мозъка за-
върши успешно. Всички гънки 
са изгладени.

* Не стимулирайте гласност-
та, после ще трябва и да я задо-
волявате.

* Освободихме се от обща-
та лудница. Сега всеки е луд по 

На стр. 8
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АНДРАДА
МАРАН

ДРУГА ЖЕНА

От дълго време вече не съм манекен,
ни шепа пясък, глезена галещ у мен…
Но сънища в светли витрини,
продават пак тез магазини…

Аз всъщност жена  съм, подобно змия,
която се вплита във твойта коса,
със шепот над нощите твои да бдя…

Зад мене, детството свенливо, бързо избледнява
на кукли скъсани, с река-пързалка за забава,
свещ, с жълта сянка по стена, кога се наклонява… 

Ти непукист си и с прозявка мързелива,
мен каниш с жест на нежна заповед игрива.
Аз идвам, подчинявам се и се засмивам,
блестящи бели зъби с красота откривам.

Защото, защото сега,
Аз вече съм ДРУГА ЖЕНА!

ПРЕВОД ОТ РУМЪНСКИ ЕЗИК: 
ЛУЧИЯ КЕРКОВА – ПЪЦАН (1938 – 2019)
(Подсрочник – Любомир Николов, oбработка в 
стихотворен вариант на български език – Дияна 
Андон)

 
БЕЗ ТЕБ

Без теб се чувствам изгубена,
без тебе превивам се в прозата, 
без теб животът пустиня е
и се оглеждам пак в злобата.

Нощта покрива морето.
В далечината догарят искри,
чайка  бленува по пропусната любов, 
А аз съм като разпъната на кръста
На Черно Море.

ЯТО ГАРВАНИ

Болна съм от мъка, 
от дълга черна скръб.
Като ято гарвани.

Кал и лъжи в една торба
раздава той на ъгъла на улицата, 
където прося аз.

Стъклен дъжд вали в излъганите ми очи,
с черни котки, изхвърлени от нея на боклука,
с нас двамата, които никога не ще сме едно цяло. 

 
АЛТЕРНАТИВА

Наказана съм да живея живота 
на персонажите, измислени от мен.

Сутрин пия кафе
и пиша каква искам да бъда.

На обяд вземам уроци по танци
със самата себе си.

Понякога греша стъпките, 
но накрая влизаме в ритъм.

Искам да ме извадиш от книгите
и да ме направиш истинска.

Хвърли ме в реалния свят.

РАЗВОД НА НАДЕЖДАТА

Времето отхапва парчета от нас
с млади пъргави тигри, 
провесени на ръба на изгладнелите стръмнини.

Самотата се впива дълбоко в костите,
в раменете, между гърдите, които
никога вече не ще оставят пясъчни следи.

Разделях се с чудесата, с надеждата,
за да се потопя отново
между седемте ножа на страха.

ОГОЛЕНО БЕЗСИЛИЕ

Да не плачеш на рамото на минали любови, 
да не плачеш в нощта, когато си сам
и леглото студено е като първия сняг.

Да можех да потъна в обятията ти, 
в погледа ти да потъна,
когато ме е страх от бъдещето и от слабостите ми,
разголени като къпещи се девици. 

Обърни лицето си към мен
във вихъра на желанието,
обърни се и ме дари 
с картините на твоя собствен път.

ПРЕВОД ОТ РУМЪНСКИ ЕЗИК: 
ПАВЕЛКА ДИМОВА

ЧИОБОТАРУ
ТУДОРЕЛ  

КОПНЕЯ…

Копнея за лятното утро в сълза от роса
в листата на лилия, що тя току разцъфтя,
в целувката по зачервено ухо с топлота
от моят горещ дъх, раздвижил коси по врата…

Копнея за поглед, със който оглеждам с добро
в теб кръгли извивки с напъпил невидимо цвят,
за устните жадни, кат зреещо грозде в зърно,
с трептящо сърце и стомах в пеперудния свят!

Копнея да вкуся страст влюбена в гладни тела,
енергия дали един друг невинно така,
в кипеж неспокоен, обхванала двама в страстта,
тя мен да превземе с копнеж, и пристъпя в греха!

ПРЕВОД ОТ РУМЪНСКИ ЕЗИК: 
ЛУЧИЯ КЕРКОВА – ПЪЦАН (1938 – 2019)
(Подсрочник – Любомир Николов, oбработка в 
стихотворен вариант на български език – Дияна 
Андон)

ДИЯНА АНДОН

ВЪЛШЕБНАТА БРИГАНТИНА

песен – приказка 

Принцът плава с Бригантина.
Вест изпраща на любима:
„Скоро, Неда, ще се върна,
теб да галя и прегърна!“
    
Неда чака тази среща 
с обич пламенна, гореща.
Тя дечица му родила, 
за любов – благодарила!

Бригантината  пътува…
Принцът влюбен, се вълнува:
„Неда, мен надежда мила, 
Бригантина – с бисер, свила,
все за тебе всичко нося,
само вярност твоя прося!„

Но внезапно Бригантина
във безветрие застина…
Че морето дава – взема:
младост, щастие отнема…

Уж във замък се завръща –
Няма Неда! Няма  къща!

Бригантина зов извива! 
Вятърът платна развива…
Сто делфина във ескорта
водят до Албена в порта!

Неда го с деца посреща,
с радост, с обич най-гореща! 

Приказка в Албена има  
с таз вълшебна Бригантина ! 

Всеки, който отпуск взема,
„Бригантина“ с „Неда“ го приема!
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КИНА
МАРИНОВА

МОЛБА ЗА СИНА МИ

Когато ни разделя разстояние
и тебе те боли, а аз съм тук –
как да отнема твоето страдание!?
Как в тишината ти да бъда звук

на съпричастност, на любов, 
на грижа,

да те завия с майчино „поспи”?
Послушах те, останах, но се движа
между „Защо!?” и „Господи, прости”.
 
И глупава съм, слаба, безполезна.
Махни се, Смърт, от мен доволно взе!
Светът се сви до страшна, 

тъмна бездна.
Стани, детето ми, отново на нозе!

14.03.2020 г.

ВЦЕПЕНЕНИЕ

Тихо e като във църква.
Живите стъпват на пръсти.
Дълъг ден бе, но се мръква.
На запад небето се кръсти.

Тихо е. Колко са вече?
Живите ходят на пръсти.
Късно е… Кой го изрече!?
Плачат дъждовните пръски.

15.03.2020 г.

ПРОЛЕТ

Честит ни празник на поезията! 
Честита ни пролет!

Минзухари пропукват земята,
теменужки със сини очи
се подават на пръсти в тревата – 
пият галещи, топли лъчи.

Птици влюбено в клоните пеят.
Февруари е още, но те
в любовта си ще оцелеят –
търсят само простор и небе.

Искам и аз като тях да политна
над проблемите и над прахта
и душата ми – прастара скитница –
да погледне отгоре света.

21.03.2020 г. 

***

Свобода обещай и за миг 
ще пристигна.

Ще остана със тебе до края.                             

На проблеми предишни 
през рамо ще смигна,

а какво ще е после – не зная.

Но ще дойда и вярвам – ще бъде 
прекрасно

и щурците ще свирят за двама.
Свобода обещай, че така ми е тясно – 
в клетка въздухът просто го няма.

И на маса за двама на брега на морето
аз ще сложа изящна покривка.
Ще свалиш ти за свещи звезди

от небето
и ще пиеш от всяка извивка

на стареещо тяло, пълно с пееща 
младост,

пълно още с красиви копнежи…
Ще закапят свещùте, разтопени 

от радост 
и очите любов ще премрежи.

16.05.2020 г.

ОБЕЩАНИЕ ЗА МАЙ

Нощта е била пълна със кошмари,
но обещание за утро има,
за сбъдване, очакване и гари –
ти пак ще бъдеш слънчева любима

и пак ще има щедри звездопади,
щурците ще са с фракове, ще свирят,
тревите ще са жилави и млади,
а славеите с песни ще се дирят.

През май, ако си птица, не заспиваш, 
трева ли си – окъпана си в дъжд,
жена ли си – Вселената побираш
във силните ръце на влюбен мъж.

През май са най-чаровните безумия,
природата с избухване се ражда,
а месецът е пълен с пълнолуния
и жажда за живот. Тъй силна жажда!

18.05.2020 г. 

ЗАВРЪЩАНЕ ПО ЗАЛЕЗ

Лавандулови ниви. Нарисувани 
облаци.

Залез, който гори равнината.
А крайпътни дървета – преоблечени 

просяци –
молят птици и хлад в тишината.

И, на пръсти, молитвата стига до Бога,
лек ветрец разлюлява тревите,
после вие гальовно снагата си в глога –
да не духне неволно звездите.

20.06.2020 г.

ПОРАСТВАНЕТО

ПОРАСТВАНЕТО идва не с годините,
а с болката, която сме понесли,
с проглеждането във студа на зимите,
смеха от нас с вихрушките отнесли.

Порастването винаги е трудно.

Особено пък, случи ли се бързо.
Ала държи съзнанието будно
и много трудно вече люлки връзва

за многообещаващи любови,
поглеждащи през рамото ни скришно.
В ума изгражда противоотрова
и просто няма как да сме предишните.

09.07.2020 г.

НЕ ИДВАЙ ПАК

Ако си същият, не идвай, няма смисъл.
Познах те, преболях те и – дотука.
Не се ласкай – в живота ми се вписа
със сгромолясване, с тотална несполука.

Ако си същият, не идвай, остани си –
доволната константа с мъжко его.
Ще си налея, ще си пусна Ей Си/Ди Си.
Пътувай в нищото. И избърши 
сълзите, prego.

***
Е, разбра, че съм луда за трима.
(Често скромната външност 

подвежда…)
Да, бях твоя покорна любима,
твойта лудост споделях с надежда,

но… удари ме гръм, овъгли ме
и на две ме разцепи до корен –
аз прозрях, че за тебе съм… име.
Затова ще живееш със спомен. 

ВАЛПУРГИЕВА НОЩ

„Търсете вещиците тази нощ!” *
А мен най-паче – гневната Лилит.**         
По лунна стълба слизам в полунощ,
макар че образът ми е от вас изтрит – 

та аз съм мислеща, различна, 
непокорна,

тъй женствена, че чак до смърт ви 
плаша!

Не се побирам в църквата, безспорно – 
ще стряскам стадото, докато е на паша...

Изтри ме и Адам – о, памет бледа! – 
и взе си друга, много по-послушна.
А аз като една същинска веда,
се притаих зад ябълката и 
подслушвах.

Та тя съвсем не беше по-покорна!
А той – тъй слаб и лесен за 

подлъгване...

Заради нея ги изгониха позорно.
Изтри ме църквата. Но аз се смях 

на тръгване.
---------------------------
* Иван Богданов – цитат;
** Лилит – първата жена на Адам, за 
която църквата мълчи.

ЛЮБОВТА СИ ОТИДЕ

Любовта си отиде, предадена.
Взе си сака със спомени само.
Не забрави тя думата дадена
затова не погледна през рамо – 

да не вижда очите, излъгали,
да не чува фалшивите думи.
Но когато достигна до ъгъла,
я пронизаха сякаш куршуми.

Той дори не извика след нея,
не пророни ни стон, нито дума.
Тя с тълпата сега ще се слее
и ще тътри нозете си в шумата.

И кому ли са нужни въздишки?!
По-добре е без тях, тя го знае.
... Ех, дано не е така с всички
и дано някой пак я познае.

ПРЕЗ ЕСЕНТА

Защо се сърдиш!? Мигар съм виновна,
че съм обичала и че не мога вече!?
Тъгата ми, повярвай, е огромна,
че любовта е толкова далече.

В стомаха ми не пърхат пеперуди,
а и кафето сутрин е горчиво.
Да, някога аз също бях от лудите,
да, някога бях волна самодива.

Мъжете губеха от мъжката си сила,
по пълнолуние ги омагьосвах,
завивах ги с косите си от свила...
А днес съм тайнствена и недокосната.

По-пуста ли съм или по-богата,
далечна, помъдряла и скептична?
... След края на едничкото ни лято,
през есента по-трудно се обича.

МАНСАРДАТА

В мансардата под старата Луна,
при гълъбите и при залезите,
гнездо си беше свила любовта
и пазеше се там от набезите

на ежедневието монотонно, сиво,
на злоба, гняв и хорска суета.
И правеше мансардата красива...
(В това е смисълът на любовта.)

Един за друг и двама бяха луди,
споделяха и слънчев смях, и тайни.
Но се загубиха в едно безлуние
и радостта оказа се нетрайна.

... В мансарда друга ходи той, богата,
дори е със съпруг и със деца...
Мансарди много, казват, по Земята,
ала живее ли във всяка любовта?
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ГАБРИЕЛА
СТЕФАНОВА

ИЛЮЗИЯ ЛИ Е… 

С илюзията, че ни има
времето минава,
а дали я има всъщност 
или всичко е измама?...

С илюзията, за изживяното,
за сбъднатите мечти и желания
забравяме за времето – пропиляното,
изгубено в нещастни мисли и страдания.

А всъщност стих, картина, книга,
детски смях и песен, остане ли след нас,
то значи, че ни има и нещо
... нещо е достигнало до вас.

ЯГОДОВА ЛУНА

Беше…
първото пълнолуние през юни, 
изгарящо и последното разстояние помежду ни. 
Очите ти като луната,
оцветени в топъл кехлибарен цвят,
разтапяха сърцето ми,
обсипано с удоволствие – горещ шоколад.
Взирах се в медено загадъчната ти усмивка – 
детинската ѝ сладост никога не стихва.
Горещите нотки по цялото ти тяло…
Сигурна бях, че времето просто е спряло,
оставяйки ни да изживеем
онова вълшебство на дългите нощи,
да се насладим на всяка глътка
от пенливото вино и още...
Сънувайки най-приказния сън,
не оставаше нищо,
освен гласът ти – глухият тътен
на заливащия душата ми искрен твой смях.
Остана ми само бленуването
за неизживения грях.

ЛЮЛКА НА ВЯРАТА

Засилена от безброй усилия,
достигам стъпка по стъпка до успеха.
Залюляна от изпълващата ме идилия,
намирам във всяка част от ежедневието утеха.
Побутната от авантюристично любопитство,
откривам предизвикателство ново.
И достигнала със себе си единство,
не очаквам някой да ме бутне наготово.
Засилвам се все по-силно, изправена на крака.
Щом аз си вярвам, то мога и да полетя.

СЪЛЗИ НАДЕЖДА

По жилките на листото треперят мънички капки роса,
а всяка вечер окото се пълни – сълза след сълза.
Изплетена паяжина от прелъстителни нишки
превръща ме в наниз от болезнени въздишки.
Изчерпани са красивите години в цялата сърцевина

на дървото,
след всички тези перипетии изгубих следа за доброто.
И дебелата сянка на ореха не можеше да поеме
душата ми от дълбока разруха да се съвземе.
Опадаха листата... нищо тъй цветущо не изглежда
в мрака погледа ми тъй немилостиво се свежда…
И така боли и така цяла ме прецежда,
че по жилките на живота не ми остана и сълза надежда.

ОБИЧ

Виждаш ли?
Отражението на зюмбюла в капката нежна роса.
Проникваш ли?
Отвъд загадъчното на най-гъстата мъгла.
Усещаш ли?
Аромата на обсипаното с лавандула поле.
Запазваш ли?
Или просто откъсваш поредното красиво лале.
Погрижи ли се?
За невзрачната увяхваща теменужка. 
Или я остави с удари да я обсипе градушка...

Нека те попитам пак…

Виждаш ли?
Всеки малък нечий жест.
Или „няма значение” се превърна в навик чест.
Проникваш ли?
В сърцето… с мили думи и усмивка. 
Или заетостта ти някак никога не стихва.
Усещаш ли?
Нежния допир на чувствата.
Или те изгаря всяка вечер самотата.
Запазваш ли?
Спомена за първата среща.
Или този за раздялата ви те пресреща.
Погрижи ли се?
За нея ли в студените звездни нощи
пращаше писма от далечните пощи?

А сега нека те попитам пак…

Склонен ли си да обичаш истински, 
така прогарящо, така не стихвайки?...

БЕЗСЪНИЦИ

А мога ли да те опиша 
така в картини или слово,
а мога ли да се подпиша, 
че съм доволна от всичко ново?
Не, съжалявам, не мога да бъда примирена,
да бъда без воля 
за това, че някак... някак свършва тази история
и че просто е някак на теория...
Годините отминава.
Открити са безброй съществени неща,
а истинското така ни подминава,
че питаме се ще помни ли някой след век, след два 
за оня век, превъзходния – златния
или за лъвския скок – невероятния,
за историята, писана на тъмно,
за хвърлените трупове във времето скръбно. 
За смърт не живеем, 
живеем за свобода!
Живеем със смисъл 
на нашата родна земя.
И това кътче от рая най-прекрасно,
това е, което ще запазим завинаги в бъдещето неясно.

ЛЮЛЯКОВИ НОЩИ

Слънцето излъчваше последните си лъчи,
докато погледът ми се свеждаше в твоите очи.
Мирисът на люляци не ни оставяше в самота,
а залезът ни даде и последната нотка топлина.
Боровете ни възпираха от нас, от нас самите.
Изслушваха ни в захлас и в мълчание горите.
Лилавите облаци се превръщаха в тъмнина,
бяхме останали само – ти, аз и пълната луна.
Щурците започнаха да свирят лунната соната,
опияних се в ръцете ти и чувството на сетивата.

Не беше обикновено, беше силно, романтично…
Някак изпълващо ме, истинско и лирично!

РАЗКАЖИ МИ МОРЕ...

Море, с вълни от синя свила,
към теб вървя, в ръката скрила
рапанче от недрата морски твои,
което ми разказва хиляди истории.
На морските дълбини в безкрая
за тебе всичко искам аз да зная…
Къде се раждат вълните бели
и оцветяват ли водорасли морските дантели?
Крият ли се тайни във водата,
устремени ли са медузите към светлината?
Защо са прозрачни понякога водите
и колко са дълбоки на хората душите?
Живеят ли в приказни вълшебства
или денят до крайна същност ги отцежда?
Бих искала да зная също…
Къде се слива Земята с морето
и оглеждат ли се заедно в небето?
Залезът не е ли огнен отпечатък
на финала на отминал край морето ден
и не подсказва ли, че нещо отива си от мен?...

РЕФЛЕКСИЯ

Щастието е една рефлексия 
на парещи, докосващи кожата ми слънчеви лъчи,
на чаша горещо какао и цитати от любима книга.
Щастието е една рефлексия 
на сиянието, излъчвано от твоите очи,
на нещо, което никога не ни стига…
Щастието е една рефлексия 
на твоя допир, твоята ръка,
искрите на бенгалски огън
и всички онези сбъднати желания…
Щастието е една рефлексия 
на осъщественото мечтано пътешествие,
на една случайна среща,
едно спонтанно взето правилно решение.
На любим човек, когато ни посреща
Но най-вече – щастието е една рефлексия.
Една рефлексия… на игра… Животът,
но без упътване и правила.

КАПКА ВОЛЯ

Капка воля – 
само това ми остана!
Но не, няма да се моля!
И няма да престана,
Аз търся моето място
в света така безсърдечен.
Оставала съм без покрив и на тясно,
гладна с прокъсани дрехи облечена,
но имам аз това – 
доволна съм:
имам сърце и душа!
Не искам всичко да е като сън,
само нотка доброта във всеки.
Търся да видя красивото,
откривам го в очите детски.
Откривам го в загубеното – дивото.
И не се намирам на точно място и час,
защото за разлика от вас – 
Аз имам капка воля!
И не – няма да се моля,
ще си изживея живота,
докрай, тъй както мога!



Варна, бр. 3 (68), август 2020 г. 7СНЕЖАНА ГАЛЧЕВА ОТ ЧИКАГО - САЩ, СПЕЦИАЛНО 
ЗА В. „ЛИТЕРАТУРА И ОБЩЕСТВО“ -  ВАРНА

водещ на ТВ-шоу в САЩ. 
От 2017 г. до сега водя сед-
мична страница на Салона 
за българска култура и ду-
ховност във вестник „Бълга-
рия СЕГА” – Чикаго, който 
се разпространява в САЩ 
и Канада. Организатор и 
модератор съм на Фестива-
ла на българската култура в 
Чикаго, провеждан през две 
години, основател и предсе-

дател на Салона за българска култура и 
духовност в Чикаго. Член съм на Съюз 
на българските журналисти, Съюа на 
българските писатели и Дамския ли-
тературен салон „Евгения Марс” – Со-
фия. Под печат е новата ми книга с пуб-
лицистика „В десет въпроса…”

СНЕЖАНА ГАЛЧЕВА. 
„Родена съм в София, завър-
шила съм специалност „Бъл-
гарска филология”. От 20 го-
дини живея и работя в Чикаго 
– САЩ. Автор съм на стихо-
сбирките „Мигове и вечност”, 
„Мост към светлината”, „Кос-
мични послания”. Стихове от 
поетичните ми книги са на-
граждавани в международни 
литературни конкурси в Па-
риж, Франция, за Европоезия през 2011 
г. и гр. Лече – Италия през 2012 г. и др. 
Носител съм на наградата „Народен бу-
дител” – 2013 г. През 2018 г. излезе де-
бютната ми книга в проза – литератур-
ният обзор „Като цвете в скалата”. През 
2014 г. съм била сценарист, редактор и 

ЗА ИЗБОРА
НА СВОБОДНИЯ ДУХ

(На алпиниста Боян Петров и всички, 
които последваха мечтите си)

За избора на свободния дух не се говори,
пред него можем само да мълчим!
Кому е нужно с някого да спорим 
и излишни думи да редим.

ТЕ живеят и изгарят със своите мечти,
като звезди в небесния всемир,
и всеки там оставя огнени следи
и спомена, че връх е покорил.

ТЕ не искат да знаят, за нас 
дали са лоши, даже дали са герои, 
ТЕ просто вървят си по пътя,
следвайки избора свой.

ТЕ изкачват звездни простори
и докосват небеса от мечти. 
За избора на свободния дух не се говори,
пред него можем само да мълчим!

СПАСЕНИЕ

Когато усетя, че светът загрубява,
отивам при вятъра и го питам
кой го е учил на нежност.
Закачливо ми роши косите,
целува ми устните,
като на любима жена
и ме закриля в свойта прегръдка.

Когато слабостта във мен пропълзи,
отивам при морето и го питам 
кой го е учил на сила.
Вълните ту нежно се плискат,
ту свирепо разкъсват брега 
и отмерват хода на времето –
Минути, часове, години...
Вечност!

Когато ми стане много самотно,
отивам при върховете и ги питам
кой ги е учил на мъдрост.
Издигат се горди, мълчаливи, 
неподвластни
и остават завинаги самотници –
надживели пространство и време,
отрекли фалшиви приятелства
и лесни победи.

***
Благодаря ти, Господи,
за всичко, което си ми дал!
Благодаря ти за болката,
която ме разцепва като гръм,
когато чувствата в мен ги има
и усещам, че съм жива,
че още СЪМ!

Благодаря ти, Господи,
за благослова, който си ми дал –
и с обичта си бих могла
тъмнината в нечии очи
да превърна в нежност 
и бяла светлина!

Благодаря ти, Господи,
за всичко, което си ми дал,
но Те моля:
Благослови ме да мога 

да обичам,
както Ти обичаш нас!

МИГ ОТ ВЕЧНОСТТА

Животът ни е миг от вечността,
а в този миг –
толкова много живот.

Ненужни цели,
конфликти,
войни
и толкова малко
любов.

Животът ни е миг
и този миг 
е кръг към вечността.

EСЕННИЯТ ВЯТЪР

Две много тъжни дървета, 
с много тъжни очи,
са сплели самотните си клони.
Самотата им, ах, как си личи,
ах, как си личи
в техните бели
остарели от умора коси.

Покриват ги облаци –
пробити и стари –
и им изпращат
самотните си дъждове,
а есенният вятър
последните листи ограбва
и разпилява,
но къде ли, къде ...

И все пак и есенният вятър –
този стар несретник –
има посока.
Ограбва, разпилява,
понякога гали
и отминава,
но къде ли, къде ... 

ПОВИКАЙ МЕ
И АЗ ЩЕ ТЕ НАМЕРЯ

Когато ти стане самотно,
повикай ме на чувството с тъгата
и аз ще дойда като мелодия на песен.
Ще бъда в цветето до теб,
в отронените капчици роса,
като сълзи натежали.

Длани разтвори да ги сбереш
и пий, когато ожаднееш.

Когато грубостта те нарани,
с нараненото чувство ме повикай
и аз със вятъра ще дойда като повей.
Ще те погаля по косите,
устните ти ще докосна
и на нежността следите
ще оставя върху тях...
Повикай ме и аз ще те намеря!

ПОРТРЕТ

Загърнах те в слънчева дреха
и следите ти останаха там!
С нея всеки обличам,
който с нещо малко на тебе прилича!
Но тя смешно увисва,
като риза, не по мярка скроена.
Като бойна ризница за някои тежи,
други като жарава от огън изгаря!

ЗНАМ

Знам, че сме си обещали
с теб да се открием, някъде
в пространството и времето
на този свят, още преди да се родим!
В сърцето си аз нося моето усещане

за теб.
Откривам го в големите стихии,
в слънцето и всичките сезони.
Знам, че и ти ме търсиш
във всеки жест и поглед познат,
че усещаш дъха ми как се слива с твоя
и с него дишаш, сякаш е в твоето тяло!
Че чуваш как сърцето ми с твойто тупти
и ехото им заглъхва като цяло!
Знам, че си реален, плътен и жив.
Не може да те няма в този свят,
след като в него съществувам аз!
Не те чакам и не искам като принц
да слезеш от белия кон,
а да дойдеш с лудия устрем на дивите 

коне.
Знам, че ще дойдеш.
Но ти не бързай, добре помисли!
И ако за мен готов си Вселена да 

преминеш –
тогава пространството и времето разбий
и тръгни към мен,
за да се срещнем някъде в средата,
защото и аз към теб цял живот вървя!

ИНТИМНО

Целувай ме дълго. Не бързай.
Непокорните ми устни
с нежността на твоите укроти.
Обичай ме чувствено и нежно,
не се щади!
До края се раздай!
С дрехите смъкни
и фалша, страха, лъжата,
за да мога в тишината
душата ти и тяло,
като едно със моите да усетя!
Тогава моето „Обичам те“,
което тъй дълго търсиш –
тогава то само ще те намери!

ВЪЛШЕБНА НОЩ

Поръси ме със цвят от рози
вълшебната магия на нощта.
Аз със устни ги погалих
и усетих росата върху тях.
Тогава кадифените листенца сбрах,
с нежност ги докоснах
и по въздуха при теб ги върнах аз.

ИКОНА

На колене пред една икона свята
често падах и се молех!
Търсех, исках, обещавах!
За всичко, което ми тежи в душата –
питах, вярвах, настоявах!

И сякаш Тя сърцето си отвори,
с глас небесен проговори:
„Дори от болката, която с тонове тежи –
не се отказвай – с нея Пътя продължи!

Когато от безмълвие сърцето ти кънти,
за молитва свята думи избери!
Ако до стената страхът те приковава
оковите да счупиш сили намери!

В живота всеки има своя Кръст,
достойно своя изнеси!
И ако понякога Кръстът натежава –
как да ти олекне – отговор винаги се дава!“

Очите си затварям, а душата ми рисува:
НЕБЕСНАТА МАДОНА С МЛАДЕНЕЦ!

СТЪПКИ ПО ПЯСЪКА...

Все по-рядко в мен се връща онова 
момиче,

което босо по пясъка
се втурваше към бряг познат,
за да види пазят ли още скалите
неговия приказен свят.
На вълните и вятъра разгадаваше мечтите
и своите изпращаше на тях.

Момичето, което с пълни шепи
загребваше кристален сняг
и го поръсваше в косите,
като космичен звезден прах.
Слънчев лъч звънеше
в неговия смях.

Отиде си от мен това момиче,
но остави слънчева следа!
То отдавна превърна се в Жена!
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Знам, че принадлежа на свят,
който самата сътворявам,
че мойта кръв пулсира
на вселената във всяка клетка
и ехото на всеки удар
в пространството на Космоса отеква!
И щом частица съм
от великото всемирно цяло,
тогава и то е част от мен!

КАТО ПТИЦАТА
ФЕНИКС

Взривих измисления от мене Свят,
но с него и себе си взривих,
на атоми се разпилях...
Частица по частица се събирам
и да стана цяла
дали ще успея пак?

***
Добър вечер, моя плачеща върба!
От хората събрала 
празни думи, злоба и лъжа,
заспиваш уморена
в твоята вечна самота.
На пейката под твоите клони
намерих тишината и покоя,
но прости ми,
че не запазих твоя – 
дори и от мен събра
частица човешка суета.
Благодаря ти, моя плачеща върба!
Мълчаливо отронваш сълза
и заедно с моята –
сливат се в една.

ЗА ПРИЯТЕЛИТЕ

Приятелите –
онези истински,
единствени и
вечни ...
Когато си тръгват от тебе
и поемат в друга посока –
боли от празнота,
сякаш пространството
наоколо го няма –
срутва се за миг
и зейва пропаст,
която не се затваря
цял един живот.

Приятелите –
богатство, цена 
което няма! за 

***
Навярно ще се лутаме 
в дебрите на тъмното царство,
 ще се изгубваме и намираме отново, 
вървейки в различни посоки, 
но търсещи вечните неща. 
Ще се изкушаваме да се уязвим, 
ще си прощаваме, но и ще ни боли.  

Всеки ден ще се изгубваме по малко, 
за да се открием завинаги. 
Когато станем само светлина
 ще се намерим отново – 
пречистени и истински. 
КОГАТО БЪДЕМ САМО СВЕТЛИНА!  

ПЕТЪК, 13-ти

Изхвърлих стари спомени и снимки,
забравих хора, дати, минали неща.
В килия чувствата затворих,
на „строг тъмничен“ ги осъдих
и да обжалват дори им забраних.

Страница затворих,
приключих епизод.
Започвам нов – от днес –
петък, 13-ти!

ОБЕЩАНИЕ

Когато от тъмното
отново изплувах на светъл бряг,
безмълвно сякаш за света,
обещах си да изпълня няколко неща.
Обещах си да не се страхувам,
дори, когато за гърлото ме стиска
страхът с коварната ръка.
Обещах си да се слея със света
и през вените ми животът да тече,
на обидата стрелата отровна 
да не пускам, ако за мене
някой обидни думи изрече.
Обещах си да не правя 
повече компромис
с хора, събития и неща,
които макар и неволно,
изпращат ме в бездна
от космична тъмнина.
На светлината единствено
аз принадлежа!

НОВИ СТИХОТВОРЕНИЯ 
НА СНЕЖАНА ГАЛЧЕВА

КЪЩАТА НА МОЕТО 
ДЕТСТВО

Бялата къща
на моето детство 
отдавна вече е спомен.
С много любов съградена,
радости, грижи и много мечти
в стените си сякаш тя беше поела.

За мен тя беше истински пристан,
в който като кораб се връщах
след буря в ревящ океан.
Като крепост защитна,
която ме пази, сякаш
бях статуетка
от финпорцелан.

Отдавна го няма гласа на баща ми,
без него вече е пустабялата къща,
няма я прегръдката топла на мама,
заради която от път се завръщах.

Тя още е там, на същата улица –
стара, но още толкова бяла – 
на детството моеродната къща.
Докато спомена за нея е жив –
ще има къде да се завръщам!

ЕДИН ЧОВЕК ГО НЯМА 
ВЕЧЕ МЕЖДУ НАС

На журналиста Милен Цветков 
 

Един Човек го няма вече между нас...
Той задаваше въпроси. Неудобни.
Искаше и търсеше, гореше с жар и 

страст.
Беше от малкото различни. Неудобни.

Пред забрани и заплахи той не спря,
но тогава спря на червен светофар.
Дали на своя ден сам Бог си го 

прибра, 
или той беше хвърлил губещия зар?

Почивай в мир, Човеко с неспокоен 
дух!

Пространството отвъд за тебе се 
отвори.

Сега, когато ти мълчиш и те няма тук,
тишината с твоя глас ще заговори.

Един Човек го няма вече между нас...

ТИХАТА ПРЕГРЪДКА

Благославям нежното утро
и тихата прегръдка,
с която се събуждам
и се разтварям в ръцете ти.
И слетите ни сънища,
от които се ражда новия ден –
еднакво различен 
в необята
на галактическия цикъл.

Благославям щедрия ден, 
в който тръгваме 
по своите си пътища
и прекосяваме вселени,
за да се завърнем 
на единствено възможното място –
ти в моето и аз в твоето сърце.

Благославям святата нощ,  
в която до теб смирено притихвам,
а ритмичният пулс на сърцето,
пише нашите спомени...
Върху звездния лист на небето.

СНЕЖАНА ГАЛЧЕВА ОТ ЧИКАГО - САЩ, СПЕЦИАЛНО 
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свой начин.
* Бъдете спокойни. Не ни заплашва 

никакво бъдеще!

ВИТОМИР ДОЛИНСКИ, Северна 
Македония

* Ако ви откаже централният мозък, 
не се отчайвайте. Опитайте със своя!

* Идеалът на всяко дърво е да стане 
национален парк.

* У нас никой не пита за кого бият 
камбаните. Въпросът е защо още мълчат?

* Нашите плъхове не са дезертьори. 
Корабът потъва, а те не бягат от кормило-
то.

* Стигнахме в Рая. По чия вина ще 
каже разследването.

ЕКРЕМ МАЦИЧ, Босна и Херцеговина

* Изядох две кифли и ми останаха 

АФОРИЗМИ ОТ 
15 БАЛКАНСКИ 

САТИРИЦИ
От стр. 3

дребни да си купя и една фабрика.
* За малко да си изкарам боя. Джебчи-

ята бръкнал в празния ми джоб.
* Моят автомобил отговаря на еколо-

гичните стандарти. Постоянно е в гаража.
* Най-трудна е първата крачка. После 

се научаваш да залиташ.
* Когaто изпуснахме последния влак, 

се хванахме за релсите.

ЗОРАН ПОПОВИЧ, Сърбия

* Не се знае от какво умря, а още 
по-малко – от какво е живял.

* Конфликтът можеше да се реши и по 
мирен път, но ние не искахме да импро-
визираме.

* Кравата на моя съсед още не е умря-
ла. Не знам защо ми причинява това!  

* Винаги казвам истината, защото 
езикът ми е по-бърз от ума.

* Неговите афоризми първи чете про-
курорът – голям любител на сатирата.

ЙОВО НИКОЛИЧ, Босна и Херцего-
вина

* Ние постигнахме единство на мисли 
и дела. Нищо не мислим и нищо не пра-
вим.

* За опитомения лъв зовът на дивото е 
глас на съвестта.

* Нашето знаме се вее. Всичко оста-
нало е отнесено от вихъра.

* С пари се придобиват лоши прияте-
ли, без тях – нито лоши, нито добри.

* Днес дадох голям принос към кул-
турните събития. Цял ден не съм псувал.

МИЛАН ТОДОРОВ, Войводина

* Не се безпокойте! Били сме и в 
по-тежки ситуации и пак не знаехме из-
хода.

* Тъкмо да стигнем до целта, у нас 
нещо се изпречва на половината път.

* С тези, които мислят по друг начин, 
имахме разговор в няколко рунда.

* От колко време вече не правите 
нищо, ако не е търговска тайна?

* Не лъжа, не крада, не убивам. Някой 
знае ли защо това е добро?

МИЛЕ ГьОРГьОСКИ, Северна Маке-
дония

* За разлика от народа интелектуал-
ците мълчат много по-мъдро. 

* Духовната храна е най-спорна, за-
щото никой не я консумира.

* Щастие с пари не се купува. Винаги 
някой дава повече.

* Никой не може да опитоми хората. 
По-изгодно е да се дресират.

* Безгръбначните имат по-висока 
цена. Месото без кости е по-скъпо.

* Диплома, магистратура и докторан-
тура взех за един ден. Нямаха да ми вър-
нат ресто.

МИЛОВАН ВИТЕЗОВИЧ, Сърбия

* Има поети, които почистват след 
чуждите Пегаси.

* Решетката е граница между майму-
ните и хората в зоопарка. Извън него гра-
ница няма.

* Размахвайки заповедта за обиск те 
се втурнаха в моя ум!

* Камбаната беше голяма и звънка. Но 
На стр. 16
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ЛЮБКА СЛАВОВА

* * *
На прага ти поседнах… електронен.
Годините отминали изтрих с ръка.
И бръчките изгладих с ютията от спомени,
а побелялата коса покрих с боя
от тъмна нощ и ярък звезден прах.
Във своята пък слънцето преплетох.
Дочух през времето забравен смях,
стиха започнат тъй и не дочетох.
Сега си тук – на нано разстояние.
А аз съм там – на разстояние от две деца.

Ти в моята вселена внесе миг сияние
на спомени-комети, угасващи в нощта.

ЖИЛЕТКА ОТ БАБА

Сънувам ти ръцете – с топла плетка.
И безопасната игла отпред.
Събуждам се. Последната жилетка
на топлината пази спомен блед.

Обличам я и тръгвам аз по пътя
на делниците. Времето лети.
Ръцете ти прегръщат и упътват,
през плетката за мен се грижиш ти.

Поглеждам я, когато боледувам –
напомня за лимон, лъжица мед.
И да те видя пак в нощта жадувам,
но само твоят дух е с мен навред.

Как липсваш ми… А моята жилетка
самотно в гардероба си виси.
Ти обич вплете. Всяка моя клетка
по теб тъгува. Днес къде си ти?

Тогава чувам някак си гласа ти,
през времето достигнал с топлина.
И нанизът от спомени богати
припомня ми за твойта добрина.

ЛЮБКА СЛАВОВА 
е родена през 1972 г. в 
Пловдив. През 1995 г. 
завършва висше обра-
зование в ПУ „Паисий 
Хилендарски”, специ-
алност „Математика и 
информатика”. От 1995 
г. до днес преподава в 
Професионална гимназия 
по хранителни техноло-
гии и техника – Пловдив.

Пише от гимназистка – в началото само проза, след 
това – предимно поезия. Изпраща две свои произве-
дения за Националния литературен конкурс „Никола 
Фурнаджиев” през 1989 г. и печели трето място в раз-
дел проза. Това я подтиква да пише, но не публикува. 
След години се включва периодично в литературни 
сайтове и споделя част от написаното. Едва през 2013 г. 
изпраща няколко стихотворения за различни конкурси, 
някои от тях ѝ донасят отличия и получава нов тласък 
за творческа дейност. Продължава да участва в между-
народни и национални конкурси и печели поредица от 
награди. Стихотворенията ѝ се публикуват в различни 
антологии и алманаси, както и в периодичния печат.

Първата ѝ книга – стихосбирката „Сънят на облач-
ните птици” е издадена през м. май 2014 г. като награ-
да от конкурса „Любовта на края на кабела”  (2013). 
Втората ѝ стихосбирка – „Посоката, в която те оби-
чам” е издадена през м. ноември 2017 г. от Фондация 
„Буквите“.

Секретар е на Дружество на писателите – Пловдив.

Ще пазя песните ти във сърцето
и ще ги пея с моите деца.
Жилетката ще топли раменете
по пътя ми през хладните утра.

ОМАЙНИЦА

Вградих ти сянката във чаша тъмно вино –
очите ти да виждат само моя лик,
да ме прегръщаш силно и неукротимо,
да ме белязваш – твоя, всеки миг.

И чашата изпих на екс, до сетна капка –
по вените ми искам бързо да течеш,
по кожата да се разливаш пивко, гладко.
Душата нежно, със любов, да съблечеш.

Но недостатъчна бе тази чаша вино…
Заклех те в огън – да се преродиш в лоза,
да си ми слънце и звезда в небето синьо,
и вятър, и море, и капчица роса.

И пак да бъдеш редом с мене във безкрая.
И пак във вените ми ярко да гориш.
Една лоза, червено вино и омая…
И силуетите ни, вплетени във стих.

РИСУНКА

Нарисувай ми вятър от цветни надежди,
нарисувай ми песен от морски вълни,
нарисувай мечтите във синьо – безбрежни,
нарисувай ми обич, дори да боли.

Със кръвта от сърцето рисувай молитва,
нарисувай със вените свят благослов.
Ти рисувай, не спирай, не искай почивка –
обеща ми за днес да рисуваш любов.

И когато боите ти свършат накрая,
ти поискай ми изгрев и залез, небе.
Нарисувай със тях на нощта звездокрая,
запечатай в рисунка съня на дете.

Този пъстър живот ти рисуваш за мене.
Аз ти давам боите от слънце и дъжд.
Ти рисуваш и смях, и сълзи, и гърмене.
Аз споделям мечтите от цъфнала ръж.

В тази странна рисунка със тебе сме двама.
В този странен живот аз до тебе вървя.
Нека странно е всичко в земята голяма.
Аз за тебе съм обич. Ти за мен си света.

НА СУТРИНТА

Невъзможна любов. Продължава нататък,
откровено го хапе и кафено мълчи.
До кафето – цигара. И ненужен остатък
от изгарящи чувства в него тъжно дими.

…Тя назад не погледна. Сложи роклята синя,
после – токчета тънки. Тракна входна врата.
А след нея остана океан от пустини,
някак с пясък удавил тази мъжка душа…

Той в тавана се взира и цигарата пуши.
Със дима ѝ полита в изгорялата нощ.
Във кафето горчиво ярък спомен се гуши.
Неотменно приижда самотата със мощ.

Невъзможна любов. Само фасът остана.
(Купидон е наказан и изпратен при друг.)
Той – отмива кафето със сапунена пяна.
Тя – отдавна е вкъщи, при своя съпруг.

ПРЕЗИМУВАЛО

Закъсняло листо – от инат и обичане.
Вече зимата свършва, а пък то е самò.
Ясно помни то как есента му се вричаше
да е нейното златно и вълшебно листо.

Голи клони, снежинки… вместо пъстра магия.
То е тънко, кафяво и се гърчи от студ.
Безуспешно се мъчи от леда да се скрие,
но все още държи се – на сезона напук.

После нещо се случва. И усмихнати пъпки
се люлеят във ритъм. Под кората сега
сокът тича, танцува с нови пролетни стъпки,
без да мисли за тъжни, безлюбовни листа.

Утринта е различна. Вместо голите клони
белоцветно се кипри с пухкав облак дърво.
Във съня безметежен тази вишна отрони
едно старо, но влюбено в есента си листо.

ЛЯТНА ИСТОРИЯ

Беше лято горещо. И гореше трева.
Във очите морето изсъхваше бавно.
На очукана маса в ресторант до брега
чаша вино искреше. И лодките плавно

се полюшваха в ритъм. Те не знаеха страх,
те не знаеха мъка и даже посока.
А във чашата вино ален залез замря.
Сива чайка със устрем се гмурна дълбоко.

Още миг, още дъх… На надеждата роб
той се взираше в залеза с неми зеници.
После всичко разбра. Бръкна в стария джоб.
Чаша вино плати. И със тежка десница

стола дървен прибра. Тръгна сам в полумрака.
А надеждата сви се и безмълвно умря.
Тя и днес не дойде. Никой там не го чака.
Празен дом в празен свят. Даже времето спря.

Сервитьорката масата бутна небрежно.
Плисна виното – кръв от сърце доверчиво.
Струйка стече се в жълтия пясък безбрежен.
Смела мравка опита го. Беше горчиво.

ШЕПОТИ

Днес разрязвам небето на шепоти.
Ветровете валят без пощада.
Неми мигове. В ледени съботи
дъждовете строят барикада.

Няма бели снежинки по стъпките,
няма летни светулки в косите,
няма пролет, разпукваща пъпките,
няма есенни кестени скрити.

Нещо важно ни липсва в сезоните.
И сълза се отронва безгласна.
Там отляво е някъде зоната
на надежда, която не гасне.

Крехки мостове свързват душите ни,
разделени от бездни – мълчани.
И чупливи са техните нитове –
не метал има в тях, има рани…

В миг пронизват нечакани трепети –
няма пътища, мостове лесни.
Тишината е пълна със шепоти,
по парче от небето донесли.
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ЕЛЕНА
ДИМИТРОВА

ТАКА Е

От стари времена така е – 
след загуба оставаш сам
и никой няма да узнае
какво ти е отвътре, там…

И никой няма да обели
на тебе дума в този ден
защото другият печели…
Защото ти си победен.

ОБИЧАЙ МЕ…

Обичай ме. Така ще те обичам…
Очите ти. Ръцете ти. Гласа.
Парфюма ти. И вещите ти лични.
Капризите ти аз ще понеса.

Обичай ме. Така ще те обичам…
Ревнивец. Непохватен. Зъл и див.
Ще те обичам стар и неугледен:
дори, когато няма да си жив.

ИЗЯСНЯВАНЕ

Силно влюбени бяхме…
После дори се мразехме…

Вчера пак се видяхме –
двамата доста мълчахме…

И, май, всичко си казахме.

ОТНОШЕНИЕ

Достигнах вече възрастта
с неприятното име – последна…
Преди да ме завладее тя
на пътя искам да приседна.

Почивка малка да направя –
внимание към мен самата.
Косата си ще пооправя,
ще се отпусна на тревата… 

Ще си припомня някой грях.
Над минал страх ще се посмея.
… Злини и лошото събрах:
по вятъра ще разпилея.

И ще усетя порив нов…
И нова болка ще позная…
Между омраза и любов,
между началото и края.

МОЯТ СТИХ

Аз искам моят стих да бъде прост,
съвсем обикновен… Като тревата.
Като мъника, който цапа бос
в локвите след дъжд… Като водата,

която пием, за да стане кръв.
И като камък от скала откъртен.

Да. Ако можеше да е такъв,
той щеше да е като тях безсмъртен.

СЪВЕТ

Ако без тебе замине
желаният самолет пак,
ако по пистите сини
танцува самотният сняг – 
не свивай обидено устни.
Не страдай с ранено сърце.
Щом нещо в живота изпуснеш,
вземи се в ръце.

Ако куршум те удари
внезапно сред равно поле – 
далече от град и огради
ако тревата те спре,
не свивай уплашено устни.
Не падай с нещастно сърце.
Щом всички пространства са пусти,
вземи се в ръце.

Ако в живота огромен
не идва при теб любовта
и става нерадостен спомен
най-нежната твоя мечта
в смълчана самота голяма
не скривай ти, бледо лице…
Ако ръце други няма,
Вземи се в ръце.

ЧЕРНОМОРСКИ
СПОМЕН

Десет морски нощи,
десет морски дни
скътала съм още
с морските вълни.

Тихи, кротки, нежни
галеха брега…
Пълнеха с копнежи
моята душа.

Беше тъй красиво – 
чувах песента.
Полетя щастлива
с нея любовта.

И у мен остават
най-любими дни – 
скрити без забрава
днес са ми мечти.

ЩЕ СЕ СЛУЧИ

Както си пътувах с колелото,
случи ми се случка – като тото.

Случката – внезапна и опасна,
някой ще ми каже: неприятна.

Друг пък ще изтърси – случка 
страшна.
Аз ще кажа: случка е прекрасна…

Кратка беше – няма я днес тука,
смело тя отнесе цялата ми скука,

целият ми страх, моите комплекси,
върна ми тя старите – младите 

рефлекси.

Душата ми започна да се оглежда
и повярва, че има надежда…

И, че светът е отново чудесен…
Даже е всякакъв… Интересен…

И, че е пълен той с изненади – 
стига случката да се обади…

Край на покоя… Н времето спящо…
Всичко е – още… И предстоящо…

Вече съм друга. Вече знам – важа.
Каква е случката – няма да кажа.

Всеки за нея сам ще научи.
Малко търпение… И ще се случи.
12.10.2019 г.

ОТКРОВЕНИЕ

Не съм претенциозна към света,
макар че моят дълъг ден познава
бездомен хляб и шумна самота,
щастлива болка и горчива слава.

През всичко минах и останах цяла,
но често бях от себе си различна…
Ах, колко малко обич аз съм дала
на хората, които ме обичат.

От техните – простили ми слова,
разбирам аз вината си предишна:
животът ми е грешна чернова,
която нямам време да препиша.

Огнището догаря – няма огън,
жаравата остава без искра…
Къде си ти, че аз без теб не мога
и в стаята е мрак и самота?...

… Пак зима вън… И силен вятър вее
и кърши клони с ледени ръце.
Аз до прозореца стоя и гледам
и те очаква свитото сърце…

Как чакам те аз всяка вечер
да хлопнеш нашата врата,
да чуя твойто: „Добър вечер!”
и двамата да ни намери утринта.

До тебе дълго ще съм аз… Сама…
Ще мисля дълго аз над моя сън.
И после ще реша – може ли така
да стои, щом зимата е вън.
20.01.2020 г.

СЛУЧАЕН СПОМЕН

Понякога… И без да го поканиш
у теб се втурва неочакван спомен.
Случайното той яростно в теб мами –
невъзмутим, нахален и нескромен.

Намества се в свободното пространство
на паметта… И ето го… Случаен…
Какво необяснимо постоянство
Да бъде пак. Сега. И все безкраен…

И толкова е странно… И се връща
неотразимо времето обратно.
И миналото здраво те прегръща…
Ах, знам ли, всъщност? Може би 
приятно…

Какво сме ние. Днешни. Смешни. 
Грешни.

Нетрайна смес от обич и от злоба.
И все пак пазим старите си дрешки
дълбоко в паметта на гардероба.

И случва се внезапно… Непонятно…
И в час незнаен – нощем или денем
да ги извадим. Само миг… Обратно…
И любопитни пак да ги наденем.
23.02.2020 г.

на историческата ни памет и национал-
ните ни герои, заплатили с най-скъпото 
за свободата на България – живота си. 
И всичко това под блажената и твърде 
удобна за някои маска, че това не е евро-
пейско. Така ли е във водещите европей-
ски държави. Видяхме как една Фран-
ция, ударена от терористи, за броени 
часове стана единна, за да пази своята 
свята свобода. 

Мисля, че всичко това ще ни накара 
поне малко да се замислим над делата 
си, да се вгледаме в себе си и да не за-
бравяме, че родното гнездо като при пти-
ците, ни зове. 

Не! на посяването в дълбоките браз-
ди на живота и в младите крехки сърца 
на отчуждението. Нека до мига на посре-
брените ни коси живота си да изживеем 
тук, на родната ни земя.  Убеден съм, че 
битието ни ще се промени към по-добро 
така, както са мечтите и идеалите, кои-
то сме си поставили днес. В тях шепти 
и с ясен глас се чува спонтанният зов на 
ритъма на сърцата ни, които бият в едно 
с този на майчицата ни земя – да пазят 
свято българския си корен и тая обич да 
бъде непомръкваща, защото тя извира от 
най-съкровените глъбини на душата ни.

Старият воин Васил Стоянов от 
родното ми село Краище ще наниже по 
време на учение дни преди избухване на 
Балканската война, дадените му пет па-
трона в една и съща цел. После пролива 
кръвта си по бойните полета и доживява 
да посрещне българското подразделение 
през 1940 година при освобождението на 
Добруджа. И тогава той, непобеденият, 
пада на колене пред българския офицер. 
Заридава като малко дете с думите: 

„Синко, доживях да Ви посрещна, да 
видя България свободна.” 

Сами преценете колко мъка се е съ-
бирала през тези  двадесет и две години 
в сърцето на стария воин.

Офицерът го прегръща, хваща го за 
ръка и заедно с него прерязват черната 
лента пред трибуната – символ на два-
десет и две годишното робство на до-
бруджанци. Мало и голямо от селото ще 
запеят знаменития химн: „О, добруджан-
ски край!”

Питам се, могат ли псевдо автори и 
псевдо идеолози да заличат от паметта 
ни един такъв миг, станал в едно такова 
малко и отдалечено селце. Да спрем по-
зора на тези явления, защото няма сила 
да възпре народа ни към светлината на 
бъдното, но със свой глас, своя история 
и свой корен, който да черпи сокове все 
от нея, от святата ни и обична България.

Благодаря ти, майчице, че си ме ро-
дила на моята свещена земя!

ГЕОРГИ БАЛАБАНОВ

От стр. 2

ОТЧУЖДЕНИЕТО
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НИКОЛА ГЕРДЖИКОВ 
(Nikola Guerdjikov) е роден на 
23.05.1951 г. в гр. Пловдив. За-
вършил е МЕИ – София, специ-
алност „Електроника”. Специа-
лизирал е приложна математика 
в същия университет. Работил е 
като програмист в ЦИИТ (Цен-
трален институт по изчислител-
на техника)  София, където е 
бил ръководител секция „Про-
грамна диагностика”. Сега е управител 
на частна компютърна фирма „Виктрикс” 
и издателство „Фараго”.

Автор е на 31 стихосбирки и пет пое-
тични сборника, с около 70% написани от 
него стихове под общото название „Жи-
вотопис”. Учен математик. Член на Съюз 
на независимите български писатели, а от 
2006 г. до днес е негов зам.-председател 
по международната дейност. 

Член е на Движението на световните 
поети (Poetas del Mundo), почетен член 
на: Украинския писателски съюз, Хърват-
ското книжовно дружество, Дружеството 
на писателите „БИТОЛСКИ КНИЖОВЕН 
КРЪГ”, Черногорския писателски съюз, 
Съюза на балканските писатели, член на 
Асоциацията на поетите ронделисти в 
Украйна, почетен академик на Чувашката 
национална академия на науките и изку-
ствата (Чувашка република, Руска феде-
рация) и Заслужил деятел на Чувашката 

култура.
Носител на редица меж-

дународни награди (по-ва-
жните от които: медал за 
изключителен принос в кул-
турата от Украинския писа-
телски съюз, медал за изклю-
чителен принос в културата 
от „Украинския фонд на кул-
турата” към Украинското ми-
нистерство на културата, ме-

дал за изключителен принос в културата 
от Асоциацията на поетите ронделисти в 
Украйна, медал за изключителен принос 
в културата от Чувашката национална 
академия на науките и изкуствата, медал 
„Св. св. Кирил и Методи” за изключи-
телен принос в културата от Чувашката 
национална академия на науките и из-
куствата, полската литературна награда 
на името на Клименс Янички, награда 
за изключителен принос в културата от 
Дружеството на писателите „БИТОЛ-
СКИ КНИЖОВЕН КРЪГ”, Шекспирова 
международна награда и др.

Носител на много национални лите-
ратурни награди.

Участва в редица международни пое-
тични антологии.

Негови стихове са превеждани на ан-
глийски, френски, италиански, полски, 
испански, португалски и украински ези-
ци.

НИКОЛА ГЕРДЖИКОВ

***
На конете юздите стегнете. 
На конете стегнете юздите. 
Но тогава, тогава с конете 
няма как, няма как да летите.
На човек любовта му вземете. 
На човек му вземете мечтите. 
И човекът останал без двете –  
на конете ще стегне юздите.

*** 
Нещо изгубваме… Нещо намираме…
Нещо усещаме в нас да боли.
Днес ни е тягостно, утре разбираме:
болката вече я няма, нали?

Нещо изгубваме… Нещо намираме…
Весела нотка в сърцето звучи.
Днес ни е радостно, утре разбираме:
в нашето щастие нещо горчи.

Нещо изгубваме… Нещо намираме…
С болки и с радости в нас натежа.
Днес сме объркани, утре разбираме:
всичко е истина, всичко – лъжа. .

AКО…

на майка ми

Ако всички мисли събереш
във едничка мисъл,
може би така ще разбереш
думичката “смисъл”.

Ако всички чувства събереш
във едно-едничко,
може би така ще разбереш:
любовта е всичко.

Ако всички думи събереш
във едничка само,
чак тогава ти ще разбереш,
че това е “мамо”.

АПРИЛСКО

Доста хладен е този април.
Доста хладен и доста дъждовен.
И ръцете в джобовете скрил,
се разхождам свел поглед надолу.

Да разбира се, има защо.
Пролетта просто дълго я чаках,
но да няма зелено листо
през април, е, това не очаквах!

И природата явно греши,
си помислих и тъкмо да свърна
по алея една настрани,
лай дочух и назад се обърнах.

Там зад мене един бързоног
бос приятел на четири лапи
се затича щастлив и със скок
в миг подхвърлена съчка захапа.

После сякаш с опашка-витло
пак побягна назад като вятър.
Ето, простичко значи било
да се чувстваш щастлив на земята.

Хей, приятелю мой рижолап,
услужи ми със своята съчка.
Имам нужда на този етап,
ех, и аз от магическа пръчка.

В РЕСТОРАНТА
НА ЖИВОТА

Напредва времето. Ах, как лети!
И аз започвам вече да разбирам,
че всички тук сервирани мечти
не ще успея да изконсумирам.

– Прощавай! Сервитьорът! Точно ти!
Когато ми донасяш мойта сметка,
ей тези тук останали мечти,
завий ми ги, те моля, във салфетка.

КАЗУС

Не съм роден за почести и слава.
Това се вижда всеки Божи ден.

Глупакът в мене все се съпоставя…
Умникът знае: “Казус предрешен!

Не си роден за почести и слава,
защото и за шут не си роден.”

ОБЛАК

Ех, моята душа отново
пирува до забрава.
Пирува с мисли, чувства, слово…
Но облак се задава.

А тя го среща с думи дръзки:
“Чуй, облако, приятел,
макар да ни обливаш с пръски,
ти също си мечтател.

Макар да хвърляш мокра сянка,
ти същото обичаш –
сред синева и галещ вятър
под слънцето да тичаш.”

ЕКСПРЕС „ЖИВОТ”

Резервирай ми, моля Те, място
и за утре в експреса “Живот”.
Да пътуваш е страшно приятно!
Да се носиш под синия свод!

Да се носиш през утрини тихи,
да се носиш през жарещи дни
и по лунни пътеки, през щрихи
от житейските пъстри страни.

Запази ми место до прозореца.
Там и масичка има, нали?
Още нещичко, дребничко, моля Те,
лист и молив на нея сложи!

НАШАТА ПИЕСА

Ти си мойта любима актриса,
аз съм онзи на първия ред.
Теб Съдбата в афиша те вписа,
а на мен ми предложи билет.

И така, омагьосан от тебе,
със проточен до скъсване врат,
близо двайсет години те гледам,
и не искам да има антракт.

Тръпнат парещо в мен сетивата
от минутката първа през май.
Режисьорко, не спирай играта!
Нека бъде пиеса без край!

Ти си мойта любима актриса.
Всичко, всичко ще бъде наред!

Както винаги, до бенефиса
ще съм тука, на първия ред.

ИНДУЛГЕНЦИИ

Ще дойда сам
греха си да разкрия.
От капки срам
челото да изтрия.

Ще моля аз
за прошка милостива
с невинна страст,
която ми отива.

Но аз съм слаб
и къса – паметта ми.
От божи раб –
откъсва ме плътта ми.

И утре пак,
пиян от светлината,
ще бъда в крак
с порока на Земята.

Така човек
смирено търси прошки
преди и след
греховни дни и нощи.

ПЧЕЛАТА

Защо не спират тези дъждове?
Защо валят?
Защо не спират?
Над облаците чувам гласове.
Какво мълвят?
Не ги разбирам.

Къде са наште вчерашни тела?
Къде са те?
Не се ли знае?
Каква е тази дразнеща пчела?
На Времето пчелата май е.

Изсмуква бавно нашия нектар.
В пчелина прашен го събира.
Кому е нужен във пчелина стар
медът със цвят на тъмна бира?!

Какви все пак са тези гласове?
Нима на ангелската стража?
Защо не спират тези дъждове?!
Пчелата няма да уплашат.

***
Когато старото корито
полегне някога на док,
ръждясало, тук-там пробито,
и с попрогнил отдясно борд,

когато тръгне капитана
към кръчмата, но вместо грог
или пък вино – цяла кана –
поръча само чаша сок,
тогава всичко става ясно…

Онези славни времена
са минало. В света е тясно.
И нови корабни платна
на нови кораби – развято –
ще гонят жаркото си лято
и свойте славни времена.
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ВЗАИМНОСТ

За да не видя в твоите очи сълзата,
ти бавно се извърна настрани
и сведе поглед.
Аз те гледам.
Остани
минутка още с поглед, сведен към 

земята,
за да не видиш в моите очи сълзата.

НА СТАРОТО
ИГРИЩЕ

Старо футболно игрище.
Бяла топка. Две врати.
Ти вратар си. И защитник.
Нападател. Всичко – ти.

Срещу тебе е Живота.
По игрището – борба.
Но, освен на трите поста,
той играе – съдия.

***
И тази вечер не заспива
самотният щурец навън.
И под презряващата слива
опъва лък със сипкав звън.

И тази вечер си отива…
Сред водопада от звезди,
в нощта упойващо красива,
със щурчо още някой бди.

И своя лък и той опъва…
Скрипти виолата – душа.
И мятат се като пъстърва
на бързей мислите в нощта.

И тази нощ след час ще свърши…
И ние, щурчо, ще поспим.
Но туй в душата няма свършек.
Ех, в още нощи с теб ще бдим.

***
Рисува Времето със свой рисунък…
Галерия картинна е светът…
Пейзажи слънчеви,
пейзажи лунни…
Портрети на души поели в път…

И нищо, че картините са разни.
Луната,
мракът,
цветната зора
са същите и нас ни блазни
да вярваме, че с всичко е така.

Но Времето със своя поглед тънък,
с художнически усет и очи
долавя във портретния рисунък
със всеки щрих,
как нещо се мени.

Една тъга,
една любов за двама
се губят тихо или с остър вик…
Едно лице,
една житейска драма
изчезват и се раждат всеки миг…

Рисува времето
от древната античност

в ателието си обрасло цяло в мъх…
И ние влизаме,
присядаме
и чинно
позираме до сетния си дъх. 

ТАНГÒ

Две стъпки наляво
и стъпка напред…
Танцуваме стъпка
по стъпка със теб…

Завъртане после…
Бедро до бедро
танцуваме двамата
с тебе тангò…

Изречени думи…
И стих във нощта
за недоизречени
още неща.

Две стъпки наляво…
Пак стъпка напред…
Танцуваме двама…
Танцуваме с теб…

Ръка във ръката…
Очи във очи…
И някой говори…
И някой мълчи…

Тъга… И усмивка…
И ето ни нá –
танцуваме двама…
Човек и Съдба.

ВАЖНИТЕ НЕЩА

Има изоставени
кътчета в душите ни.
Има необходени
тайнствени земи.
Има много острови
нейде запокитени
сред зелено-сините
девствени води.

Ние, магилановци,
тръгнали на плаване,
пламенни колумбовци,
сочещи с ръка,
в пътища се лутаме
и кураж си даваме,
мислим, че преследваме
важните неща.

А пък те къде били!
Вътре във душите ни.
Тръпни за откриване,
чакащи за нас...

Ех, но робинзоновци
нейде запокитени,
има нещо сбъркано
в нашия компас.

***
Този вятър по степите бродил е,
а сега роши мойта коса.

И се впива във моите спомени
като жило на дива оса.

Ех животът, животът по-сложен е
и от пъзел с хиляда: Къде?
Всеки пъзел по принцип възможен е.
Но Животът парченца краде…

А без тях невъзможен е пъзелът.
Зеят дупчици в него, нали?
И в душата затяга се възелът.
Невъзможният пъзел боли.

***
Странни като смисъла
 сънища сънувам.
Сенките на залеза
 впиват се във мен.
С цялото човечество
 бъдеще рисувам.
Но страхът от залези
 ме държи във плен.

Мислите ми лутат се –
 все във нещо спъват се.
Ден след ден надеждите
 чакат своя ред,
да възкръснат някога.
 Като верни спътници
да ме водят някъде,
 някъде напред.

Там дано душата ми
 не сънува залези.
Там дано и сенките
 не танцуват в хор.
Там дано и смисълът
 в храмове опазени
да е ясен винаги
 като детски взор.

Там дано дилемите
 да са просто никакви.
Там дано съмнения
 няма всеки ден.
Там дано и мислите
 да не са пак сипкави.
Там дано и чувствата
 в строй са подреден.

Там дано е детството
 с дребнички терзания –
с вятърните мелници
 да не влизам в спор.
Да живея простичко
 с приказни сказания
слушани от баба ми
 в бабиния двор.

***
Аз ти дадох душата си цяла,
а пък свойто сърце – ти на мен
Ти сега две души си събрала,
с две сърца аз съм днес прероден.

Ако твойта душа възликува –
мойта с огън ще се зареди.
Ако мойто сърце негодува –
твойто с нежност ще го разведри.

Ако утре се случи така, че
мойто някак си не издържи,
аз със твойто сърце ще прекрача
през обиди, злини и лъжи.

Ако твойта душа се страхува –
мойта в мрака ще тръгне напред.
Ако твойта душа затъгува – 
мойта стих ще напише за теб.

Аз ти дадох душата си цяла,
а сърцето си даде ми ти.
Аз сега с две сърца те желая,
ти обичаш ме, знам, с две души.

ТИ ДОЙДЕ

Като болка, която внезапно минава,
като чудо, което не знае дори,
че го чакам отдавна, на пръсти, без 
врява,
да пристигне макар и в най-ранни 
зори,

като някаква хубава бяла магия,
като есенна роза, като късна мечта,
ти дойде и не мога от теб да се скрия!
Ти дойде и обърна във мене света.

Ти дойде като чудо, магия и роза.
Ти дойде като късна среднощна 
мечта.
Ти дойде като полъх, без капчица поза
и невинно обърна във мене света.

Ти дойде като в сън, който дълго 
сънувам:
как от обич се смея – за обич тъгувам.

ПО ПЪТЯ

Скрибуца моята каруца
по пътя често разнопътен.
Отпред Надеждата накуцва
като пред всеки смъртен.

Отляво, цялата в лилаво,
на крачка Вярата ме следва.
Отдясно, кимайки безгласно,
сестра Любов ме гледа.

Съдбата, плътно настанена
до мен, държи в ръце юздата.
Отзад Онази забрадена
пак точи си косата.

Къде е майката Софѝя
да вдъхне в мене още мъдрост,
която търся да открия,
макар на тази възраст.

Скрибуцат хиляди каруци.
И сняг вали… И слънце пържи…
Какви са тези остри звуци?
Метал в метала стърже.

* * *
Тъмнината отива натам,
накъдето душата я праща.
Тя е вуду магьосник с тамтам,
който в унес дълбок се поклаща. 

Светлината отива натам,
накъдето душата ù каже.
Тя е фея в сребро и брилянт,
на доброто последната стража.
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Беше… на времето… В 10 
часа на един топъл септемврий-
ски ден се качих на автобуса и 
потеглих за Силистра. За целта 
трябваше да мина през Балчик 
и Добрич, откъдето със следващ 
автобус щях да стигна до Си-
листра.

Когато в 13 часа пристигнах в 
Добрич, разбрах, че за Силистра 
има само един автобус, който 
тръгваше в 11 преди обяд и кой-
то, разбира се, вече бях изтървал. 
Едната възможност беше – влак 
до град Русе, а оттам с автобус 
през Тутракан до Силистра, а 
другата – да пренощувам в Доб-
рич и заранта да се кача на авто-
буса.

Реших да отида с влака. Ко-
гато се запътих към ЖП гарата, 
женски глас ме спря. Обърнах се. 
Млада жена ми махаше с ръка:

– Момченце, нали търсиш 
превоз до Силистра?

– Да – отговорих аз и се вър-
нах назад. 

Тя ми посочи един голям, по-
крит с брезент, камион с шприг-
ли, който беше спрял в уличката.

– Виждаш ли онзи камион? С 
него пътува цигански ансамбъл. 
Отиват в Силистра да изнесат 
концерт. Иди и ги помоли! Може 
да те вземат. Научих, че след мал-
ко тръгват.

Благодарих й и отидох при 
камиона. А там пред него бе съ-
брана цялата трупа. За първи път 
се срещах с група цигани. А те – 
шумни, весели. Жените – с дълги 
пъстри рокли, с големи шалове 
на рамената, косите им черни, 
гарванови, стигат до кръста им. 
А мъжете – с бели ризи, с черни 
елечета върху тях, с червени по-
яси на кръста, с бричове и лъсна-
ти черни чизми на краката. Изпи-
тах чувство, че това не са наши, а 
внесени от някъде цигани.

Поздравих:
– Добър ден!
– Добър да е, момче. Кажи! 

– отговори мъжът към когото се 
обърнах.

В този миг цялата група за-
мълча и отправи поглед към мен.

– Казаха ми, че отивате в Си-
листра. И аз съм за там, ама няма 
автобус. Ще ви помоля да ме взе-
мете с вас, ако има място в ками-
она. Ще ви бъда безкрайно бла-
годарен. Разбира се, ще си платя 
– издекламирах и от притеснение 
се изпотих.

–Ти, от Силистра ли си?
– Не, от Шабла съм. 
– За какво отиваш в Си-

листра?
– Ами, да се запиша да уча в 

Земеделската гимназия.
– Е, дружина! Да го вземем 

ли? Момчето отива да се учи. А 
е и богато. Ще си плати – обърна 
се към колегите си мъжът, който 
може би им беше тамада.

Последва задружен отговор:
– Да го вземем! 
И в този миг се обади женски 

глас:
– Да го вземем, ама ако ни 

попее.
– Ще пееш ли?
– Ами, ще пея – от няма къде 

отговорих смутен.
Не че не можех да пея. Аз 

по цял ден пеех. Когато бях с 
овцете пеех. Пеех в къщи. Пеех 
на двора. Пеех, когато се връщах 

късно вечерта от 
сбирките ни пред 
Сашови. Пеех в 
училищния хор 
на учителката 
Пачелиева. Бях най-малкия от хо-
ристите. Знаех всичките песни на 
мама, песните на Борис Маша-
лов, на Ирина Чмихова, на Гюрга 
Пинджурова, да не говорим за 
„Тих бял Дунав”, 
„Жив е той, жив е!”, 
„Край Босфора шум 
се вдига”, „Питат ли 
ме, де зората”, „Хуба-
ва си, моя горо”. Зна-
ех и пеех много други 
песни от радиото. Та, 
не че не можех да пея, 
но никога не бях пял 
сам пред много хора.

След моя отговор 
последва команда:

– Качвайте се! 
Тръгваме.

Аз изчаках да се качат всички 
и тогава две ръце се протегнаха 
и ме  издърпаха горе. Огледах 
се. Всички бяха насядали вече на 
дървените пейки. 

– Ела тука, кака! Седни до 
мене!

По гласа разбрах, че това е 
оная, която предложи да пея. Тя 
ми направи място до себе си и аз 
седнах. 

– Аз се казвам Гиргина. Ти, 
как се казваш? Не те ли е страх 
да пътуваш сам, кака? – ме заго-
вори тя.

Повдигнах рамена. Не бях се 
замислял по този въпрос. Може 
би, когато се сблъскам с някаква 
опасност, щеше да се види, дали 
съм страхливец или смелчага, а 
сега въобще не ми беше минава-
ла такава мисъл през ума. Обър-
нах се към нея и едва сега видях, 
колко е красива. 

В това време моторът на ка-
миона заработи и тръгнахме. Не 
знаех, а и те изглежда пропуснаха 
да ми кажат, че групата ще спре 
в град Тервел, където ще изнесе 
концерт и след това ще продъл-
жи към Силистра. Още не бяхме 
излезли от града, когато някой се 
провикна: 

– А сега да чуем гласчето на 
момчето!

Нямаше как. Трябваше да 
уважа тия, които ме взеха със 
себе си. Отначало смутен, с тре-
перещ глас запях:
„Я, кажи ми, облаче ли бяло,
от где идеш, где си ми летяло.
Не видя ли бащини ми двори
и не чу ли майка да говори?”

В този миг чух звъна на ки-
тарата и осъзнах, че вече всички 
пееха с мене. Когато приключих, 
последваха бурни ръкопляскания 
и възгласи: 

– Още! Още!
Дето се казва, отпуших се и 

отново запях, този път оная вой-
нишка песен за края на война-
та, песента за Илонка и нашите 
войници, които излезли от око-
пите крачат през равната зелена 
унгарска пуста към дома си, към 
България:
„Сред полето синее забрадка, 
под забрадката сини очи. 
В полето зелено нататък
песен нежна, моминска ечи.”

И отново бурни аплодисмен-
ти. Някой възбудено запита:

– Нещо циганско, нещо ци-
ганско не знаеш ли?

Не, не знаех. Но имах една 
любима руска песен, която чес-
то си пеех и когато правех това 
виждах масата с бялата покрив-

ка, залята с червено 
вино – шампанско и 
оня хусар, който бле-
нува за своята циган-
ка. Песента се знаеше 
под името „Очи чер-
ные”… И я запях…

И стана една, дето 
не е за разправяне. 
Всички ми пригласят. 
Китарата звъни, ще 
ѝ се скъсат струните, 
а дайрето сякаш по-
лудя, радва се и то. 

Приключих. Отново взрив от 
аплодисменти. А циганката до 
мен, дето се казваше Гиргина, ме 
прегръща поривисто, целува ме 
по бузата и вика:

– Да го осиновим! Да го на-
правим син на нашия табор. Съ-
гласен ли си, кака? – обърна се тя 
към мен.

А аз объркан, смутен вдигам 
рамена.

– Съгласен е! – обяви тя. – 
Който иска да го осиновим, да 
вдигне ръка!

Всички вдигнаха ръка, а ня-
кои по две ръце.

– Хайде да ти е честито! Вече 
си наш син и брат – каза тържест-
вено тя и ми стисна ръката.

Тогава всички запяха оная 
песен, която циганите пеят, кога-
то са радостни и тъжни едновре-
менно.

Щяха да минат години, ко-
гато спомняйки си тази случка, 
спомняйки си, че макар и на шега 
бях приет в табора и бях обявен 
за негов син, развълнуван от по-
къртителната съдба на това пле-
ме, щях да напиша нещо, което 
дойде от вътре, от сърцето ми:

ЦИГАНСКА ОРИСИЯ

Като сенки бродим по земята.
Роден край не знаем, где си ти.
Где да спрем огън да запалим.
Где да сгреем бедните души.

Само луната отгоре ни свети,
вярната сестрица ни е тя.
Конят – брат е, вятърът – 

приятел,
а пък пътя – нашата съдба.

И катуна все напред се носи.
Път безкраен на далеч се вие.
И от мъка Манго се напива.
И от мъка циганката бие.

И ето, камионът спря пред 
входа на читалището на град 
Тервел. В свалянето и пренася-
нето на реквизита се включих и 
аз – нали вече бях част от катуна. 
Кака Гиргина ми посочи първия 
ред в залата и ми каза да седна 
там. А тамадата дойде при мен и 
като ми намигна, тихо каза:

– Е, синко, ако се наложи, ще 
ни удариш едно рамо, нали?

– О, разбира се – без да се за-
мисля, без да знам, за какво рамо 
става дума, отговорих аз. 

След час залата се запълни, 

както се казва 
„до козирка-
та”. А когато 
се вдигна теж-
ката плюшена 

завеса, на задната стена на сце-
ната всички видяхме една огро-
мна картина. Тя представляваше 
една катунска каруца, покрита с 
чергило. Конете бяха черни и ох-
ранени с извити като на лебеди 
дълги шии. Отзад беше върза-
но неголямо бяло куче. Отпред 
на капрата бе седнал циганин 
със засукан черен мустак, който 
държеше поводите и размахваше 
камшика. Зад него от чергилото 
се бяха показали три усмихнати 
детски главички. Сякаш някъде 
бях виждал тази картина.

След малко на сцената излезе 
конферансието, поздрави граж-
даните на град Тервел, представи 
Варненския ансамбъл за циган-
ски песни и танци и обяви нача-
лото на концерта. И се занизаха 
изпълненията. Китарата, цигул-
ката и дайрето бяха тия, които не 
само доизкусуряваха песните, но 
и допълваха танците на извива-
щите се гъвкави и стройни тела 
на танцьорките, които се носеха 
по сцената със страст и очаро-
вание. След всеки номер залата 
гръмваше от аплодисменти.

В един момент, когато се 
изпразни сцената, конферансие-
то излезе отново, вдигна ръка и 
щом аплодисментите затихнаха, 
обяви: 

– А сега ще чуете две песни 
от нашето братче и най-нов член 
на табора – и посочи с ръка към 
мен.

– Моля! – и с дълбок реве-
ранс ми показа сцената. 

А там излязоха и се подреди-
ха първо музикантите, а зад тях 
всички останали. 

Разтреперих се, все едно 
треска ме затресе . Но когато за-
станах на мястото си и когато по-
гледнах напред, когато си пуснах 
„гласчето”, в този миг треперене-
то ми изчезна.

„Мила мамо, напиши ми пак 
за наше село,

от салкъма откъсни ми едно 
клонче бело!

Напиши за гъдуларя, дали 
свири още по седенки!

За момата що обичах, напи-
ши, че зле боли ме!”

Аплодисменти. А отзад кита-
ристът се навежда над ухото ми 
и шепти:

– Давай сега нашата песен! 
Ние сме зад тебе. Давай!

И аз я запях. Не виждах, че 
танцьорките танцуват. Не чувах 
музиката, а пред погледа ми се 
нижеха картините със заспалите 
пияни хусари и с оня, който пъл-
ни отново и отново чашата си с 
шампанско и бленува за своята 
циганка, за черните ѝ очи, за чер-
ните ѝ коси, за целувките ѝ.

Бях толкова развълнуван, че 
не чувах ръкоплясканията и въз-
гласите „Браво!”, прегръдките и 
потупванията по рамото от моите 
побратими и посестрими. Дой-
дох на себе си, когато вече бяхме 
в камиона и кака Гиргина ме по-
бутна, подаде ми един голям къс 
от мека селска погача и голямо 
парче агнешко месо: 

– Яж, кака! Това е подарък от 

благодарните граждани на Тер-
вел. Цяло печено агне ни пода-
риха.

Бях така огладнял, че пога-
чата и агнешкото ми се сториха 
най-вкусните неща, които съм ял 
в живота си. По едно време по-
чувствах нощния хлад и за да се 
стопля кръстосах ръце пред гър-
дите си. Изглежда кака Гиргина 
разбра. Наметна ме с половината 
от големия си шал. Прегърна ме 
и ме притегли към себе си:

– Сега се опитай да поспиш 
на рамото ми, че утре дълъг път 
те чака – прошепна тя.

Така е, сънят никога не пита, 
кога да дойде, кога да те вземе в 
прегръдката си. Сега той дойде 
неусетно. Въпреки, че камионът 
друсаше и ръмжеше, ръмженето 
му се превърна в приспивна пе-
сен, а друсането – в люлеене в 
бебешка люлка. А когато спря и 
някой каза:

– Пристигнахме ! – отворих 
очи. Разбрах, че главата ми е на 
скута на кака Гиргина и съм за-
вит с някакви дрехи. Веднага ско-
чих, а тя шепти:

– Поспи си още, кака. Много 
е рано.

– Трябва да вървя. Докато 
стигна, ще се разсъмне.

– Когато дойдеш някога във 
Варна, потърси ме. Циганската 
махала е в местността „Максу-
да”, оттатък памучната фабрика 
„Христо Ботев”, запитай за кака 
си Гиргина. Всички ме познават. 
Попитай за Гиргина от „Ансам-
бъла”, всеки ще те упъти. Обеща-
ваш ли?

– Обещавам! – отговорих и 
почувствах как в тъмното се про-
тегнаха цяла дузина ръце, които 
стискаха моите и чух гласове, 
които ми пожелаваха всичко 
най-хубаво.

– И да се учиш добре! Да не 
излагаш табора! – заръча тамада-
та.

А аз притеснено се обръщам 
към него:

– Благодаря ви, че ме взехте! 
Колко трябва да ви платя?

А той се обърна към хората 
си:

– Нашето момче иска да си 
плати. Да му вземем ли пари?

Отговорът беше задружен и 
категоричен:

– Не-е-е!
– Чуваш ли, синко? Не са съ-

гласни, защото ние не вземаме 
пари от синовете си.

Когато слязох на земята, 
махнах с ръка за прощален поз-
драв. Благодарих още веднъж на 
добрите цигани, представих си, 
къде са изток и запад и тръгнах 
на запад към Тутракан.

Тъмнината беше непроглед-
на. Казват, че преди да се зазори, 
мракът се сгъстява. Такъв беше 
и сега – гъст, тежък, черен, леп-
кав. Нямаше улично осветление, 
нямаше прозорец да свети, само 
тъмни силуети на къщи и тиши-
на. Градът още спеше, а се знае, 
че най-сладък е сънят преди за-
зоряване. 

Когато подминах и послед-
ната къща се устремих напред с 
широка и бърза крачка, подгонен 
от утринния хлад, но поривът ми 
само след минути бе спрян от 
една строга команда:

 СТЕФАН САРАНДЕВ

СРЕЩА С ЦИГАНСКИЯ ТАБОР

На стр. 15
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От брой 2 (67)
– Хубаво я мислите Вий, ама 

сте само турци. – настояваше на 
своето дюлгеринът.

– Не е тъй и много българи 
има, черибаши. Много. Чувал 
ли си тези хора: Диамандиев, 
Андреев, д-р Стоян Чомаков и 
брат му Салчо, Райно Попович, 
Иван Грудев, Димтър Кисимов, 
Касабов.

– Не, не съм паша.
– Ами за Иван Ведър, дето 

отърва миналата есен русенските 
младежи от бесилката. Чел ли си 
бре, брошурите на Пандели Чо-
маков  „Мемориал до султана” и 
„България пред Европа.”

Черибашията поклати отри-
цателно глава.

– Не си чел ти, ама султанът 
ги чете. Вашият Гълъб войвода, 
дето като моряк на френски пара-
ход работи и между Кюстенджа 
и Цариград секи месец пътува, 
ги занесъл на своя познат, перде 
чаушът на великия везир. Той ги 
дал на везира. Онзи прочел бро-
шурите и ги дал на Султана. Ей 
тез, вашите българи, са като мой-
те турци, нови хора – масони.

– Какво ще рече, туй масони, 
паша?                                                                                                        

Иван брадата се намеси:
– Димо, туй е една вяра за 

всички, няма християни, няма 
мюсюлмани, няма юдеи. Няма 
турци, няма руснаци, няма бълга-
ри, ни французи, има само хора! 
Архитектът на вселената е само 
един.

– Той и господ уж беше дър-
воделец, пък сега станал дюл-
герин, ама че работа. – засмя се 
Димо.  

Пашата потупа дружески по 
рамото „новия масон“.

– Таквоз нещо е политиката, 
майсторе, понякога трябва да се 
правиш на ешек (магаре).

– Ний, българите не сни так-
виз. Ний за права бога държим, 
паша. – обади се даскал Марин. 

– За права бога ли, даскале, 
вашият Раковски прие исляма без 
никой да го насилва. Облече дер-
вишки дрехи, обръсна си главата, 
което е равно на подстригване за 
монах и отиде в дервишко теке, 
да отърве бесилката за далавери.

– Туй вече е опашата лъжа, 
паша: извика даскал Марин. –Той 
чети по Балкана води, две легии в 
Сръбско направи. На война ходи..

– Така е – като откачи въжето 
ритна ибрика, избяга от текето и 
пак запаса сабята. Аз за маймун-
джилъка ти думам, инак той Ра-
ковски беше наш човек – масон. 
Кажи му Брада ефенди лъжа ли 
думам?

– Няма лъжа, даскале, ама 
мене ако питаш Драган Цанков 
и от Раковски излезе по-голя-
ма маймуна. Докара печатница 
чак от Виена. Тури я в Свищов 

вестник да прави. Ама парата му 
свърши. Турците, туй всички го 
знаем, без рушвет, талимат (ли-
ценз) не дават. Пък той иска да 
осветлява народа български. И 
какво да прави  завалията, ортаци 
търси по Цариград. Пък набарал 
папския пратеник Буре. Той с па-
пата отпред, тескере му взел. Па-
пата субсидия му дал 
за ката месец пък и 
суха пара. Вестникът 
тръгнал, ама борча 
голям и се расте. Как 
да плаща му казал 
Буре – „Подбери пра-
вославните българи 
като овце и ги смеши 
с католическото ста-
до.“ Ти представяш 
ли си, да станат уни-
ати за един вестник. Той се по-
кръстил първи, католик във Вър-
бишката църква. Французинът 
Буре, кръстник му станал.

– То излиза, че и този Буре е 
масон, Брада ефенди. – не издър-
жа даскал Марин.

– То и ний сме масони, ама 
таквиз магарии не правим. Та 
бати ти Драгана да земи игумена 
Йосиф Соколски, истинското му 
име е хайдут Стоян, дето с даре-
ния на месните и с кървавите си 
пари манастир дигна и църква, 
да го завлече при папата, католи-
чески патриарх да става. Тъй от 
гръцката патриаршия да се от-
ървем. Папата го турил на свой-
та софра, нали бил новоизлюпен   
архиепископ, български. Като се 
напил архиепископът, пак на хай-
дутин станал. Цял час се хвалил 
колко много турци е изклал в Бал-
кана. За пискюл плеснал неапо-
литанската кралица по дирника.    

– И папата го натирил? – оп-
ита се да познае Димо Андреев..                                                           

– Не, за чудо архиепископ в 
Цариград на всичките българи го 
направил пък те са православни. 
Султан Абдул Меджид, за да не 
чупи хатъра на Папата, пуснал 
веднага берет и трийсет аскера 
екскорт му дал. Голям карабатак. 
Ходил архиепископът български 
на посещение при великия везир, 
нали бил милет баши (духовен 
глава), поздрави от папата носил. 
Добре, че Петко Славейков му 
знаел цаката – напил го на умря-
ло, качил го на руски параход и го 
пратил на църквата в Одеса. Рус-
наците го запряли в една лавра 
(манастир) край Москва на хляб 
и вода да му доди акъла в главата. 
Изчезнал католическият архие-
пископ от Цариград и униятите 
се пръснали като пилци.                                                                

Масата се разтресе от смях. 
Само пашата остана умислен:

– Хубав джумбуш (шега) на-
прави Брада ефенди, ама от голям 
карадерт (черен яд), баш майтап 
не става. Турция загуби войната. 
Радвате се вие българите, ама мъ-

ките ви чак сега започват. Султа-
нът ще го накацат като кукумявки 
старите ходжи и имами за осман-
ската династия и абсолютната 
власт ще му опяват, едри сълзи 
за ятагана на дядовците му ще 
ронят и той на празните им глави 
ще уйдиса.

– Как така ще им уйдиса, 
паша? – пак се обади 
даскалът.

– Първо нашите 
глави ще вземе, дето 
от Европа с друг акъл 
дойдохме, дето кон-
ституция и парламент 
нагласихме. Дето за 
равни народи бълну-
вахме толкоз години, 
дето българи в съвета 
вкарахме. Всичките 

тез глави от двореца право в Бос-
фора ще цамбурнат. Рибата от Га-
лата до Фенер кръв ще лочи. Туй 
за нас турците. За вас българите, 
таз вашата руска свобода ще е ден 
до пладне. Затуй ви освободиха 
те, за да ви заробят. Вечно ще ви 
натякват, че сте им длъжници. 
Това вечно ще разделя народа ви.

– Не е вярно, паша, те дода-
ха да ни освободят. Нямат други 
цели – извика даскал Марин.

– Ей, на, хем си даскал, хем 
не знаеш от къде додаха русна-
ците, колко драпаха да стигнат 
до топлите морета, колко войни с 
нас водиха. Сега искат Цариград 
и проливите. Не аз, туй дяконът 
Левски го е рекъл, баш комита-
та – „Който ни освободи, той ще 
ни пороби.” ама и него толкоз го 
чухте, а който го чу, какво ли раз-
бра?... Защото, туй сте вие бълга-
рите – сто души чета, двеста акъ-
ла. Туй ще ви яде главите во век 
и веков.

– Да беше казал и амин, паша 
и щях да ти повярвам. – пошегува 
се поп Константин.               

Явно този шега дойде в пове-
че на пашата и той стана. Турци-
те се качиха във файтона и чифта 
яки коне ги понесе към Аджемлер 
(Аксаково).

– Благ и добър чиляк е този 
Осман паша, Брада ефенди. Де 
сичките турци да бяха като него 
– даде мнението си Димо дюлге-
ринът без някой да му го е искал.

– Благ той, ама когато е на 
кеф, ядоса ли се нещо, всички ще 
ни избеси на чаршията. Сладко, 
сладко ни дума той, ама и хлябът, 
и ножът са у него – скочи отново 
даскалът.

– Даскале, не си слагай грях 
на душата. Когато гърците ни 
наколадиха с поп Върбанов от 
Варна, поп Калю Митев от Акви-
ран (Аврен) и попа на Котлубей 
(Н.Рилски), Захари Вълков и 
мютисарифа Фахри ни натика в 
кауша, кой мислиш ни спаси, пак 
той – Осман паша!

– Отървал ви, че тъстът ти е 

богат, чорбаджия. Кой знае що 
пара е изсипал. – не млъкна дас-
калът.

– Дядото се беше поминал 
две години преди това. Айде 
мене за пари спасил, ами пуш-
ките на селата защо бадева раз-
даде, нали българите да спаси, 
адам акълъ. – ядоса се не на шега 
поп Константин. Ако не беше 
този турчин –  Осман паша, Ха-
дърча (Николаевака) щеше да 
види църква на куково лято. Той 
ни донесе талимата на крака.                                                                                        
Иван Брадата удари по масата с 
тежкия си юмрук и всички млък-
наха:

– Абе, ей хора, чувал съм, че 
оня чобанин Стоян от Медвен, 
дето има кашли в нашия чифлик 
в Инджикьой, посрещал Левски 
тука на кашлите на път за Еркеч. 
Осман паша се е срещал и разго-
варял с него, туй пък го знам от 
секретаря му Реджеп ага, полко-
вника. И той е масон. Каква е ис-
тината едва ли ще научим. Питах 
една вечер пашата, срещал ли се 
е с Левски, но той отрече. „Той е 
вашият свят човек, много напред 
във времето, пък то не е узряло.” 
само това каза и повече никога не 
отвори дума.

– На турчин вяра не хващам, 
ако ще от рахат локум да е напра-
вен – заключи даскал Марин

– Туй си знае баба и туй си 
бае, и туй си ти даскале – отсече 
поп Дъновски.

– Всичките турци шейтани 
(дяволи), всичките българи –  ан-
гели – прекъсна ги Димо Андреев 
– ти си кон с капаци даскале.

– Чакайте, бе, хора, за едното 
чудо ще се скарате. Из ония дни 
пашата ме пита дали знам, кои са 
франките. Казах му че знам. Пък 
той вика, тогава трябва да зна-
еш, че България е граничила  с 
Франция – с тяхната империя. По 
това време турците сме били едно 
малко племе в Анадола, руснаци-
те една талига хора под татарско 
робство. Този Цариград, нашият, 
бил гръцки и на България данъци 
е плащал…

– Аз уж съм даскал, пък тез 
работи не съм ги и чувал…

– Този турчин ги знае и ги 
признава...

– Абе, турчин ли е не ми го 
хвали...

– Друг турчин е Осман паша, 
масон като мене – каза Иван Бра-
дата.

– Че те тебе колко българи те 
заобикалят, га те видят. Хубаво, 
че аз те зная що чиниш. Пък той 
бил масон Осман паша, масон, 
ама все турчин – не млъкваше 
даскалът.                                              

Пиха и спориха до първи пет-
ли, но на един акъл не додаха: 
„Какъв беше Осман паша – пес, 
вълкодав, дето българите варди 
от душманите или много хитър 

вълк в овча кожа...”
Брадата изпрати гостите, лег-

на си, но дълго не можа да заспи. 
В главата му като камбана силно 
звъняха думите на големия пло-
вдивски доктор Стоян Чомаков, 
негов съмишленик и приятел 
„Поробен народ се освобождава, 
но разпокъсан народ не се обеди-
нява!”

ВОЙНАТА В СЕВЕРОИЗ-
ТОЧНА БЪЛГАРИЯ ПО ВОЕН-
НИТЕ КОМЮНИКЕТА

Отхвърлянето на Лондонския 
протокол от Турската империя, 
подписан от Великите сили води 
до морално оправдание на Руска-
та империя да поведе война за 
освобождаване на балканските 
християнски народи. Цялата ев-
ропейска общност е на страната 
на Русия. Всички руско-турски 
войни до тази, са водени по един 
и същ сценарии – през долен Ду-
нав, Североизточна България, 
Добруджа, Източна Тракия, Ца-
риград. Точно в този район през 
годините Турция създава укрепе-
ния четириъгълник от крепости: 
Силистра – Русе, Шумен – Ва-
рна. Преди войната крепостите 
са превъоръжени с нови модерни 
оръдия на Круп и Шнайдер. Гар-
низоните в тях надхвърлят 60 000 
души. Комуникациите са отлич-
ни: море, ж.п.линия и телеграф.                                             

За първи път руският военен 
стратег генерал Обручев – про-
фесор във военната академия, 
съставя нов стратегически план. 
Блокира четириъгълника от кре-
пости с един корпус като задържа 
войските в тях без много жертви. 
Главният удар ги заобикаля през 
Свищов, Централния Балкан, 
Стара Загора, Пловдив, Одрин, 
Цариград. Този план и до днес се 
счита за върховно постижение на 
военната мисъл през 19–ти век. 
Неговото осъществяване започва 
на 10/22 юни 1877 г. 14–ти кор-
пус на генерал Цимерман прави 
успешен десант между Браила и 
Галац. За месец освобождава се-
верна Добруджа до линията Чер-
на вода – Кюстенджа и вместо да 
продължи настъплението, както 
очаква турският генерален щаб, 
генерал Цимерман укрепва пози-
циите си. През м. август от Русия 
пристига 7-ми корпус на генерал 
К. Манзей в състав 7-ми Кимбур-
ски драгунски полк и 7-ми Бело-
руски хусарски полк. Основната 
задача на конния корпус е прекъс-
ване връзките между крепостите, 
непрекъснати набези в тила, за 
да не могат турските войски в 
района да участват в основните 
военни действия. Турците разби-
рат къде е главният удар, когато 
на 26 и 27 юни се провежда де-
санта при Свищов. Добруджан-
ският фронт остава на заден план 
по време на решителните битки 
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– Стой! Кой идва?
– Аз – отговорих.
– Кой си ти и защо се мотаеш 

из града по това време? Да не си 
пиян?

И се завърза един разговор, в 
който аз не виждах разпитващия 
ме, но си казвах всичко, за което 
той ме питаше. Откъде съм, къде 
отивам. Накрая оня запита: 

– Като отиваш към Земедел-
ската гимназия, знаеш ли накъде 
е тя?

– Знам. На запад към Тутра-
кан, към село Айдемир.

– Знаеш, ама не знаеш. Ти, 
сега вървиш на изток и си пред 
границата с Румъния, и стоиш 
пред граничаря, който е на пост 
и я пази. Да не искаш да избягаш 
в Румъния?

Като разбра, че нямам ни-
какво намерение да прекрачвам 
границата, часовоят ми обясни 
надълго и нашироко, как да наме-
ря Земеделската гимназия. Благо-
дарих му и тръгнах, но този път в 
правилната посока. 

Бързо прекосих града и по-
следният бордей на циганската 
махала в западния му край оста-
на зад мен. Слънцето се показа, 
видях лентата на белия Дунав. 

Не, не! Това не беше оня го-
лемият от представите ми тих, 
бял Дунав.... Сега пред мене те-
чеше една хилава река, по коя-
то се плъзгаше кораб, който не 
теглеше, а буташе един шлеп и 

се движеше едва-едва, сякаш ми-
наваше през минно поле, сякаш 
се огледаше да не настъпи някоя 
мина и да я взриви. Нещо пове-
че – Дунав трябваше да бъде на 
север, а тоя сега се намираше на 
юг. Баирът трябваше да е от юж-
ната страна, а този се издигаше 
на север. Всичко ми беше наопа-
ки. Както баба би казала, беше 
ми се обърнал терка. Слънцето 
изгря от запад, аз се движех на 
изток, Дунав и Румъния бяха на 
юг. И аз крачех с едно тягостно, 
особено чувство, с усещането, че 
бях попаднал в един друг, непо-
знат свят, в който навлизах с лю-
бопитство, припряно потръпващ 
от утринния хлад, който идваше 
откъм Дунав, точно както нашият 
морски бриз идва откъм морето 
след залез слънце да ни разхла-
ди. Зад мен остана градът – непо-
знат, загадъчен, запазил в своето 
мълчание величието и драмати-
зма на миналите епохи. 

След време щях да науча 
една малка част от историята на 
този стар исторически град.

А какво бе станало в Шабла, 
след като вчера тръгнах за Си-
листра?

Само петнадесет минути 
след като моят автобус беше по-
теглил, пристигнал тоя от Варна. 
От него слязла баба Анеза. Тя 
носела в едната си ръка торба, в 
която имало „Цариградски бонб-
они”, две кутии локум с орехи, 
сладко от рози – знаеше, че много 

го обичам. Освен това в торбата 
имало няколко симидчета, както 
и една голяма кесия с курабии – 
нейно производство. С другата 
си ръка носела трилитрова дама-
джана, пълна с арнаутска боза. 
Така идваше тя винаги, натоваре-
на с всичко, което обичахме аз и 
сестричката ми. 

Влязла в двора и я посрещ-
нали с прегръдки и целувки… 
Извадила и подредила на масата 
подаръците, изведнъж попитала:

– Къде е Стефчо?
Мама ѝ обяснила, къде и за 

какво съм заминал и тя се па-
никьосала, викнала:

– А бе, вий акъл имате ли? 
Как можахте да пуснете детето 
само да тръгне натам, дето ни-
кога не е ходило. Ами, ако се за-
губи! Ами, ако мине границата и 
влезе в румънско! Ако го хванат 
и го убият! Нали ги знаеш какви 
са по границите?

Та нали дядо Андон, баща ѝ 
– и не само той са били отведени 
през „шестнайсета” и били уби-
ти или умрели от болести в ру-
мънските концлагери. И колкото 
повече говорела, толкова повече 
се самонавивала. Едва я успоко-
или… 

Но истинското ѝ успокоение 
настъпи, когато на другия ден се 
върнах от Силистра и влязох в 
къщи. Горката, ако малко-малко 
знаеше за моите премеждия, ко-
сата ѝ още веднъж щеше да по-
белее.

СРЕЩА С ЦИГАНСКИЯ ТАБОР

при Стара Загора, Шипка и Пле-
вен, но изпълнява точно страте-
гическия план – задържа големи 
турски сили в района. Повратът 
на войната е падането на Плевен 
на 28-ми  ноември,10-ти декем-
ври 1877 г. Следват поредица от 
руски победи и настъпление на 
армиите към Цариград.Чак на 28-
ми декември 1877 г. Цимерман 
получава заповед за настъпление 
към Хаджиоглу Пазарджик и от 
там през Провадия да потърси 
връзка с основните сили при 
Айтос–Карнобат. Атаката започ-
ва на 6/18 януари 1878 г. Силно 
укрепеният район на Хаджиолу 
Пазарджик разполага с 15 табора 
аскер,12 000 войници и офицери 
с 30 полеви оръдия, над 6000 ко-
нен башибозук и един египетски 
пеши полк, изпратен на помощ от 
Хасан паша. Основните сражения 
се водят при селата Чаир харман 
(Генерал Колево) и Геледжик (Д.
Ганево). Тук Цимерман е съсредо-
точил цялата мощ на корпуса си: 
71-ви Белеевски полк полк,72-ри 
Тулски, 76-ти Московски, 66-ти 
Бутирски, 67-ми Тарутински, 70-
ти Рижки,7-ми белоруски хусар-
си и 7-ми  Кимбурски драгунски 
полкове. Турските войски са раз-
бити и Добрич е освободен. Ци-
мерман получава нареждане да се 
установи на линията Балчик–Раз-
град. Изпратената на разузнаване 

с бой конница на генерал Манзей 
навлиза дълбоко в турския тил, 
стига село Баладжа (Стожер) и 
след петчасов бой го превзема. 
Свирепият щурм и многото жерт-
ви стряскат египетския полк, заел 
отбранителни позиции при Бала-
джа и той панически отстъпва, 
изоставяйки цялото си снаряже-
ние, дори и шинелите си. Когато 
вижда остатъците от елитната си 
войска – без пушки и оръдия, без 
дрехи почти, кални и окървавени 
Хасан паша издава заповед да се 
направи укрепен лагер на пла-
тото, източно от с. Дервен  (Из-
ворско), защитен от  тежката ар-
тилерия на фортовете на голяма 
Франга. Същия ден в изпълнение 
на главните стратегически зада-
чи генeрал Цимерман нарежда 
на 7-ми кавалерийски корпус на 
Манзей да прекъсне на няколко 
места ж.п. линията Варна–Русе, 
да унищожи телеграфа, за да се 
спре подвода на турски войски 
към района Разград, Бяла, Русе. 
Генерал Манзей сформира отряд 
начело с капитан Радович – дра-
гуни от 7-ми Кимбярски полк и 
българското конно опълчение със 
задача да прекъснат ж.п. линия-
та при селата Гебедже, Венчан и 
Равда. С основните си части ген. 
Манзей тръгва към гр. Провадия. 
Труден преход – над 120 км. на-
вътре във вражеския тил. С бърз 
марш на 2-ри февруари по обяд са 

пред с. Дервент и укрепения тур-
ски лагер. Пред очите им се белее 
Варненската крепост.          

За да заблуди противника, 
тръгват на северозапад. Към 17 
часа пристигат в село Хадърча  
(Николаевака). На 03.02.1878 г. 
към 10 часа влизат в село Козлу-
джа (г. Суворово). Към 11 часа в 
с. Котлу бей (Н.Рилски), минават 
през Ески Арнаутлар (Старосе-
лец)и в 14 часа влизат без бой в 
гр. Провадия. Турците се преда-
ват. Ж.п. линията и телеграфът са 
прекъснати, взривени са беглик-
чийските складове и ж.п. вагони 
на четири пункта едновременно. 
Руските войски отвеждат със себе 
си петдесет заптиета заедно с те-
леграфния апарат и телеграфиста 
– арменец от Варна. Връщат се 
към сборния пункт в с. Дервент 
през Козлуджа (Суворово), Чатма-
та (Левски) и Гюндоглу (Изгрев). 
Тук към тях се присъединява и 
отрядът на капитан Радович. Съ-
брани са всичките налични сили 
и сутринта на 04.02.1878 г.се гот-
вят да атакуват укрепения лагер. 
Само час преди щурма пристига 
руски офицер от щаба в Добрич, 
който съобщава,че на 31.01.1878 
г. е подписано примирие в  гр. 
Одрин. Този преход  на руската 
кавалерия от 01.02 до 04.02 е про-
веден, при вече подписано при-
мирие, за което във Варненския 
санджак нито руснаците, нито 

турците знаят. По обяд на същия 
ден от щаба на корпуса пристигат 
полковник Повало Швейковски, 
капитан Феодор Гершелман и ро-
тмистър Красовски. Посрещат ги 
египетският началник щаб полко-
вник Мекелн и майор Мехмед. На 
вечеря обсъждат демаркационна-
та линия с Хасан паша. Египтя-
нинът не се интересува къде точ-
но ще премине тази линия, защо-
то след войната тези земи остават 
в България. На 5-ти февруари 
определят демаркационната ли-
ния така: започва на 3 км. северно 
от Екрене (Кранево) минава през 
Гейкчелар (Рогачево), Куйджук 
(Дебрене), Карабунар (Кладенчо-
во), Емир гаази (Кракра) и от Ому 
хакъ (Жегларци) до Разград. На 
север е руска територия. Следва 
на юг пет километрова раздели-
телна зона, така наречената ни-
чия земя и започва турската зона: 
Екрене (Кранево), Чаушкьой 
(Ген.Кантарджиево), Капаклии 
Климентово), Влахар  (Долище), 
Дервент (Изворско), Гевлеклер 
(Калиманци), Козлуджа (Суворо-
во) и Ястерне (Ветрино).                 

Цимерман изпраща същите 
офицери при Фазълъ паша в Шу-
мен. Там са получили протокола 
за демаркационната линия съста-
вен в Сан Стефано. Само след две 
седмици вече се знае, че линията 
е сбъркана. На 20-ти февруари е 
направена корекцията и целият 
варненски край остава в турско. 
Как са се чувствали нашите деди 
след като свободата трае само две 
седмици. И българите  и турците 
се чувстват излъгани. Продъл-
жават кланетата и грабежите. От 
смесените села българите бягат 
към Варна. Генерал Манзей на-
режда конният корпус да пре-
мине демаркационната линия, 
да навлезе дълбоко в тила, за да 
пази българските села. Отрядът 
на капитан Радович с българско-
то опълчение на Амира спасява 
населението на Козлуджа, което 
бяга към Варна. В местността 
„Харамията”, северно от Гебедже 
са оградени от башибозук и два-
та ескадрона на Радович ги спа-
сяват от клането и погрома. Това 
принуждава българското опълче-
ние да навлезе още по дълбоко в 
турския тил, през с.  Аканджии  
(Здравец), Аквиран (Аврен), 
Дюлгер Юрду (Круша), Дер-
виш Йован (Старо Оряхово), Ак 
Дере (Бяла), та чак до Айваджик 
(Дюлино). След това се отправят 
към Ени Дербенд (Дългопол) и 
цял месец преследват башибо-
зушки банди в Провадийско и 
около Осман пазар (Омуртаг). На 
13-ти юли е подписан Берлински-
ят договор. Крепостите Шумен 
и Варна остават към Княжество 
България. Съгласно договора тур-
ските войски трябва да освободят 
първо Шумен и да се изнесат във 

Варна с цялото си въоръжение. 
Египетският корпус напуска Вар-
ненската крепост с параходи. Ха-
фъзъ паша става комендант на Ва-
рна и прибира в крепостта девет 
хилядната си армия от Шумен, в 
която руските войски влизат на 
18-ти юли. По заповед на глав-
нокомандуващия руската армия 
генерал Тотлебен 14-ти корпус на 
Цимерман започва овладяването 
на Варненския санджак. На 18-
ти юли руснаците отново влизат 
в Козлуджа (Суворово). Същия 
ден 71-ви Белеевски полк влиза 
в  Провадия. За опазване на реда 
и дисциплината сред войските 
са съставени смесени руско-тур-
ски патрули. Гражданската власт 
е оставена в ръцете на турците. 
Подобно е положението и в Су-
ворово, и в други по-големи села. 
Това двувластие продължава до 
средата на м. август, но вече са 
освободени всички села в райо-
на. На 24-ти юли руските войски 
заемат фортовете на Франгата, 
но Фазълъ паша отказва да пре-
даде Варна под предлог, че няма 
изрична заповед от Високата 
порта. За да ускори влизането на 
войските във Варна генерал Сто-
липин заминава с кораб до Цари-
град и взема лично решението на 
турското правителство. Връща се 
на 26-ти юли, вика при себе си 
Хафъзъ паша и без много да се 
церемони му връчва решението с 
думите: „Сега се   измитайте от 
Варана.” На 27-ми юли 1878 г. 
руските войски влизат тържест-
вено във Варна. Този ден се счита 
за датата, на която е освободена 
морската ни столица. Интересно 
е да се знае, че последният турски 
войник напуска града ни на 2-ри 
ноември. Много са паметниците, 
които благодарният български 
народ е изградил в цялата страна. 
Но споменът за 71-ви Белеевски 
полк оцеля във времето и до днес 
в новото име на Гебедже, днеш-
ният гр. Белослав. Високият два 
и половина метра дървен кръст, 
забит от Белеевските солдати за 
спомен на височината „Бели рид” 
оцеля през годините и прероден в 
по-късния си железен брат, днес 
още ни гледа от скалите и шеп-
не на потомството, на тези които 
имат уши да чуят: „Не забравяйте 
незабравимото!”

Край (на публикуването на 
романа „Градините на рая” на 
Ради Радев във в. „Литература и 
Общество”)

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ, 
ОЧАКВАЙТЕ ВСЕКИ МОМЕНТ 
В КНИЖАРНИЦИТЕ РОМАНА 
НА РАДИ РАДЕВ С НОВО ЗА-
ГЛАВИЕ: „ДВЕ БЪЛГАРИИ ЗА 
ЕДИН ГРАД“, ИЗДАТЕЛСТВО 
„БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛ“, 2020.

ТЪРСЕТЕ ГО В КНИЖАР-
НИЦИТЕ ОТ СРЕДАТА НА М. 
СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА.
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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

АФОРИЗМИ ОТ 15 
БАЛКАНСКИ САТИРИЦИ

Подбор и превод: ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ

камбанарията не издържа.
* Птиците емигрираха, пла-

шилата останаха.

НЕБОЙША ИВАШТАНИН, 
Сърбия

* Ако в главата ви е блеснала 
мисъл, чакайте гръм.

* Истински сляп е този, кой-
то вижда само това, което му го-
ворят.

* Ниските подбуди са толко-
ва по-опасни, колкото по-високо 
е техният източник.

* Никой не проявява толко-
ва искрен интерес към честните 

хора, колкото мошениците.
* Не е трябвало Бог да създа-

ва ада. Достатъчно е, че е създал 
човека.

НИНУС НЕСТЕРОВИЧ, Сър-
бия

* Там, където оцеляването е 
изкуство, всичко друго е кич.

* Нашите бащи имаха илю-
зии. На нас се падна честта да ги 
разрушим.

СЛОБОДАН СИМИЧ, Сър-
бия

* Той е свободен творец. 
Вчера го пуснаха.

* Не всички мислим еднакво. 
Навсякъде има предатели!

* Имаме проблем с раждае-
мостта. Родиха се много глупаци.

* Не трябва да изпадаме в 
паника. Вече е късно.

* Бих си променил първона-
чалните показания от периода, 
когато все още имах два бъбрека.
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* Опитаха се да му присадят 
мозък, но организмът го отхвър-
ли като чуждо тяло.

* Както досега, животът е 
кучешки, но в крайна сметка 
поне ни разрешиха да лаем.

* За да видиш миражи, не 
трябва да ходиш в пустинята. 
Достатъчно е да пуснеш телеви-
зора.

Роден е през 1954 г. (Летни-
ца – Ловешко), образование – ви-
сше (Художествена академия в 
София, 1982 г.), живее е работи в 
Габрово.

Художник на Свободна прак-
тика.

Автор на знака на Ротари 
Севлиево, емблемата, знамето, 
печата и плика, плакат по случай 
100 години Ротари Интернешъ-
нъл, на юбилейната марка в Бъл-
гария по този поводи т.н.

Работи в областта на:
-монументалното изкуство: 

реализирани 279 декоратив-
но-монументални творби, изпъл-
нени в различни стенописни тех-
ники – фрески, мозайки, скулп-
тура, пластики, металопластики, 
стъклопластики, стъклописи, ви-
тражи, сграфито, гоблени, при-
ложна графика, фотографията, 
рекламата и др.;

ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ – ХУДОЖНИК-МОНУМЕНТАЛИСТ
(или „ПРЕОДОЛЯВАЙ САМ СЕБЕ СИ 

КЪМ СЪВЪРШЕНСТВОТО”) „БИТИЕТО 
ОПРЕДЕЛЯ СЪЗНАНИЕТО,  НО НЕ 

ПРОМЕНЯ ИНТЕЛЕКТА!” „МЕЧТИТЕ СА 
ВСИЧКО ОНОВА, КОЕТО СМЯТАМЕ, ЧЕ НЕ 
ЗАСЛУЖАВАМЕ, НО СТРАШНО МНОГО НИ 

СЕ ИСКА ДА НИ СЕ СЛУЧИ!”
ВАЛ.АТ.

-живописта: създадени над 
1300 живописни платна;

-графиката: създадени над 
7000 графични рисунки и илюс-
трации;

-приложната графика и ди-
зайна: създадени 1793 запазени 
знации гербове, над 4500 реали-
зирани приложни проекти, АRV 
(визуализации) на петролни фир-
ми – Петрол, Тис, Литекс, Лу-
койл-Петрол и рекламни страте-
гии на СТС холдинг, Винком Бур-
гас, Винал Ловеч, Димят Варна, 
Поморие, винпром Лясковец, Ло-
вико Сухиндол, Росица Севлиево 
и др.;

-музиката и поезията: музика 
в стил „ню-ейдж”, химни, мело-
дии, 59 стихосбирки, мисли и др.

Съучредител на: Национално 
сдружение „Евроинтеграция” в 
България, Регионално сдружение 
на петролните фирми „Габ-ойл”, 

Фондация „Комедия” в Габрово.
Има собствена, утвърдена 

концепция за книгоиздаването: 
„Всяка страница на книгата тряб-
ва и да изобразява, за да се запом-
ни.”

„ЖИВОТЪТ Е ЕДНА ФИ-
ЗИОЛОГИЧЕСКА РЕАЛНОСТ, 
ОСМИСЛЯНА ЕДИНСТВЕНО С 
ПРИКАЗКИТЕ, КОИТО ТРЯБВА 
САМИ ДА СИ СЪЗДАВАМЕ!”

Теофан Сокеров


