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Национален вестник за литература, изкуство и обществен живот

и
Вестникът се разпространява безплатно. 

Съвместна публикация на вестник „Литература и Общество“ – 
Варна  (ЛИО) и вестник „Факeл – Каварна плюс“

В СВЕТЛИНАТА НА ПРОЖЕКТОРА – 
СЦЕНАТА НА ДУХА

(или ЗА ЕДИН ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ, ЗА 
ЕДНО ЧИТАЛИЩЕ И КНИГАТА ЗА ТЯХ)
„Завеса, прожектор, сцена…“ е книга-

та за един Национален фестивал на люби-
телските театри с международно участие в 
Каварна, започнал през 1998 година като 
Театрални празници на любителските те-
атри и превърнал се в последствие съвсем 
закономерно във фестивал.

Това определя и книгата „Завеса, про-
жектор, сцена…“ като книга с енцикло-
педичен характер, с богато фактологично 
съдържание и задълбочено описание на 
извършеното от едно 
българско читалище с 
автентичния приори-
тет на институт на кул-
турата – НЧ „Съгласие 
1890“, Каварна с над 
130 годишна история.

Исторически вяр-
но, публицистично и 
реалистично издър-
жано, с високо худо-
жествено ниво при 
необходимост на места 
и с точна, и ясна пре-
ценка на постигнато-
то, авторката Керанка 
Далакманска задълбо-
чено и цялостно пред-
ставя както Фестивала 
за любителско теа-
трално изкуство, така 
и част от цялостната културна проява на 
читалището в значимостта й във време-
то. Значимост, която се откроява тук – в 
Каварна и в национален план също в чита-
лищна панорамност. 

Отношението и подкрепата от страна 
на общината и нейните кметове през го-
дините, на Читалищното настоятелство, 
както и на авторитетния ЧТ „проф. Гочо 
Гочев“ са причина Фестивалът на люби-
телските театри в Каварна с международ-
но участие да бъде включен в ежегодния 
Културен календар на Министерството на 
културата и на община Каварна. Това също 
определя значимостта като характеристика 
на театралното любителско дело, ревност-
но защитавано и от авторката, оформило 
се като неоспорим принос на театралната 
проява. 

От Летописната книга черпим сведе-
ния за създаването на Инициативния коми-
тет от 1997 г. (секретар е авторката), когато 

група интелектуалци родом от Каварна, 
решават и организират първите Театрални 
празници година по-късно – трудна за чи-
талището година, с временно изпълняващ 
длъжността Секретар на читалището.

В книгата Керанка Далакманска раз-
крива същността на просветната и ху-
дожествената народополезна дейност в 
тази типична народностна институция, 
разнообразния й характер и специфика 
в областта на различните изкуствата – и 

най-вече с акцент 
театралното. Тя под-
чертава жизненост-
та и възрожденската 
нагласа, устойчивост 
на тази любима сце-
нична българска фор-
ма за съпричастие с 
културата и изкуство-
то по места (но и с 
национално, и с меж-
дународно звучене в 
Каварна). Изявите на 
чуждестранни съста-
ви на фестивала през 
годините (Р Молдова, 
Р Македония, Р 
Сърбия и Черна гора, 
Р Румъния, Р Турция, 
Русия и Испания), 
връчването на прес-

тижни награди, една от които е Голямата 
награда на името на проф. Гочо Гочев – 
тръгнала от създаването на театралното 
събитие по повод 85 години от рождение-
то на големия театрал – каварналия са все 
знакови и защитават необходимостта от 
изявата на любителски състави без жанро-
во ограничение, както от различните краи-
ща на България, така и от чужбина. 

Присъствието на компетентни имена 
свързани с Журито (разговори с театрал-
ните колективи след всеки спектакъл) и 
Селекционните комисии (предварителен 
подбор на най-силните постановки от 
желаещите за участие) издигат на високо 
ниво фестивалните дни и ги доближават 
до сходни професионални фестивали в 
страната ни и в чужбина. Всички те са в 
основата на писането на биографията на 
театралното събитие.

Впечатление прави умението на 
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Известният английски 
историк професор Норман 
Дейвис казва: „Българите са 
в ядрото на Европейската ци-
вилизация“. С редица факти и 
много документи той доказ-
ва, че България е най-старата 
нация на стария континент. 
Нещо повече и по-значимо 
– България е единствената 
оцеляла държава с непроме-
нено име. Шарл Де Гол (пре-
зидент на Франция) казва, че 
„Българската държава е люл-
ка на Европейската култура 
и цивилизация“. Франсоа 
Митеран твърди, че българският народ е 
един от създателите на цивилизацията на 
нашата планета. Старобългарският език е 
станал културен език на всички православ-
ни славяни. Той е първият държавен лите-

Из книгата под печат „ЛЕКЦИИ ПО МОТИВАЦИЯ И 
РОДОЛЮБИЕ“ на писателката от Варна ГЕРГАНА СЛАВОВА

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СМЕ ГОРДИ,
ЧЕ СМЕ БЪЛГАРИ

ратурен език в средновековна 
Европа дълго преди възниква-
нето на европейските литера-
турни езици. Факт е, че той съ-
ществува преди немския език, 
преди френския, италианския 
и английския език, дори пре-
ди руския – твърди професор 
доктор Ото Кронщайнер. Друг 
световен учен заключава: 
„Българската държава е между 
седемте световни цивилиза-
ции“. Това твърдение е на про-
фесор Шигоши Мацуяма. Сър 
Арналд Тойнби смята, че ци-
вилизациите са много повече, 

но една от тях е българската. Ето и неговите 
думи: „в човешката история има 28 циви-
лизации и една от тях е българската“. През 
1976 г. Юнеско обявява древнобългарския 
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Проектът се осъществява
с финансовата подкрепа

на Фонд “Култура”
на Община Варна

Живеем в морски град. Пълен с мор-
ски герои, които заслужават своя спомен. 
За тях става дума. Толкова, доколкото тях-
ната съдба е пресякла моя живот. Имах 
привилегията 40 години да живея с Моя 

Из книгата под печат

„МОРСКИ БИВАЛИ – НЕБИВАЛИЦИ“ 
НА КАПИТАН БОРИСЛАВ АРНАУДОВ 

ОТ ВАРНА (или „КОГАТО СМЕ НА БРЕГА 
МИСЛИМ ЗА МОРЕТО. А КОГАТО СМЕ

В МОРЕТО – МИСЛИМ ЗА БРЕГА.“) 

екипаж – за Моя екипаж. Дадох му всичко, 
което можах, за да бъде животът морски 
не толкова суров. Чувствам и сега тяхно-
то уважение – на моряците ми. А аз про-

На стр. 4
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Керанка Далакманска в „Завеса, 
прожектор, сцена…“ да изведе 
акцентно приоритетни дадености 
и моменти на отделните фести-
вали, както и постигнатото през 
годините, с което подчертава ви-
сокото ниво и значимост на ду-
ховния пласт днес – цел на всяка 
една подобна дейност и описа-
нието й.

Книгата е богато илюстри-
рана и информационно наситена 
с интервюта, споделени мнения, 
разкази на участници, ориги-
нални становища, виждания на 
ангажирани лица, които Керанка 
Далакманска е събирала дълго 
време (богатият й опит на журна-
лист си е казал думата тук) и ги е 
представила с езика на източни-
ка, а това очертава още веднъж 
специфичността и значението, 
народополезността и актуал-
ността на читалищната работа и 
се превръща в безценен влог за 

поколенията. 
Оригиналността на тази кни-

га се изразява също и в умелото 
съчетание между споделеното и 
почувстваното от реципиента на 
читалищната дейност и специа-
листите в съответната област, 
което авторката е постигнала 
– една задължителна среща на 
страниците на книгата на тези 
страни в името на изкуството. 
Присъствието и на двата полюса 
затваря кръга от насоката до ре-
зултата, от идеята до видимостта 
на духовния продукт с крайна 
цел катарзисността и широкото, 
и силно въздействие.

Ще определя още една заслу-
га на Керанка Далкманска – тя не 
само съпоставя мнения на учас-
тници, които е събрала с цити-
раното от нея от специалистите, 
но и стига да обобщения и инвен-
ции, имащи характера на насока. 
И в това още веднъж се изразяват 
силното нейно творческо учас-
тие, както и нейната творческа 
съпричастност. А уникалните 
по рода си мнения, станови-
ща, виждания, които Керанка 
Далакманска е съумяла да при-
добие от участници в дейност-
та и събитията, представят една 
значима духовна панорама на 

читалището като читалище с тра-
диции, със сериозна и отговорна 
дейност, с достижения, на които 
много други биха завидели. И 
тази част на книгата е безценна за 
културната история на читалище-
то и българската култура главно с 

този си – документално-искрен, 
документално-ясен, документал-
но-утвърждаващ характер. 

Керанка Далакманска има 
тук още един голям принос – сти-
га до антологичното, избирател-
ното по отношение на успехите и 
ги утвърждава по този начин като 
постоянни и актови присъствия. 

С представянето на мнения и ста-
новища се стига до анализ на този 
вид дейност, до утвърждаване на 
представителния характер на изя-
вата, до навлизане и изтъкване на 
градивните пластове – като фун-
дамент, създаван във времето.

Всъщност, това е книга на-
писана от една поетеса с нацио-
нална и международна извест-
ност и дългогодишен журналист, 
книга на човек с високи духовни 
критерии и опит, прилагащ ги 
успешно към съответната кон-
кретика, което превръща книгата 
едновременно и в елитарно чети-
во за универсалните стойности 
на духа, за хората, за времето, за 
духовните пластове, и в четиво 
близко на душата и сърцето на 
всеки българин. 

„Завеса, прожектор, сцена…“ 
дава своя принос и подсилва 
идеята за изграждане на цялост-
но впечатление за работата на 
една институция на културата 
на местно ниво у нас – в случая 
в град Каварна. Тя е своеобразен 
Азбучник за създаването и раз-
витието на един фестивал през 
годините и допринася за съхра-
няване на духовните ценности, 
на конкретиката на момента и в 
исторически план. Издадена пре-

ди три години (1998 г.) книгата 
несъмнено допринася за вниква-
нето на съвременника в процеса 
на развитието на културата и из-
куствата, там където те са необ-
ходими – неоспорима заслуга на 
авторката.

„Завеса, прожектор, сцена…“ 
ще продължава да вълнува с жи-
вия си език и ще продължава да 
предизвиква любопитство и инте-
рес към театралните любителски 
(и не само) среди, защото може 
да се определи и като Летопис на 
един вече надхвърлил сериозна 
възраст – „двадесетте“ любител-
ски театрален фестивал, започнал 
в Каварна и с достоен живот.

Доказателство, че фестивалът 
продължава да пише летописа си 
е ХХІІІ-то му издание: 1 – 5 юни 
2021 година. Дните на фестивала 
(1-5 юни) са свързани с рожде-
ната дата на големия български 
театрален деец проф. Гочо Гочев 
(роден в Каварна на 5 юни преди 
108 години.) 

В книгата си „Завеса, про-
жектор, сцена…“ Керанка 
Далакманска отразява високото 
духовно ниво на този фестивал – 
една книга измерение и насока за 
бъдещето. Затова и отразяването 
на Фестивала и тази година от съ-
щата авторка – като продължение 
на „Завеса, прожектор, сцена…“ 
вече вълнува читателите, учас-
тниците, гражданите на Каварна.

Станислав ПЕНЕВ – съ-
председател на Асоциация на 
европейски писатели и писатели 
от други континенти (АСЕПИ – 
СЕПИ)

Съвместна публикация на вестник „Литература и Общество“ – Варна  
(ЛИО) и вестник „Факeл – Каварна плюс“

В СВЕТЛИНАТА НА ПРОЖЕКТОРА – СЦЕНАТА
НА ДУХА (или ЗА ЕДИН ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ, 

ЗА ЕДНО ЧИТАЛИЩЕ И КНИГАТА ЗА ТЯХ)

ЛЮДМИЛА БОГОСЛОВОВА

ВСИЧКО Е СВЕТЛИНА

Мрака ни опложда,
а в него звездите са лунни грехове.
Търся път.
Подреждам греховете си
във фигури
и се получава небе
с милиони звездни пътища.
Ариадна изпрати
нишката, по която тръгвам.
Тя ме води
по ръба на хребета.
В кратера му е мрачно.
Но от дъното
светлинна вълна
събужда зората...
И ме облива светлина.

ЛИЛИЯ МАРИНОВА

ПОРИВ

И лунната пътека заблестя
в душата ми с усмивка лъчезарна.

VII МЕЖДУНАРОДEН ФЕСТИВАЛ НА ПОЕЗИЯТА „ДУХОВНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ – ПЛОВДИВ 2021 (28, 29 май)
ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ЛИТЕРАТУРНО ОБЩЕСТВО“ – ВАРНА (ЛИО) И НА АСОЦИАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИ 

ПИСАТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ ОТ ДРУГИ КОНТИНЕНТИ (АСЕПИ – СЕПИ, ВАРНА) СРЕД 64-ТЕ УЧАСТНИЦИ

ИЗ АЛМАНАХ 2021 –  „НА КОГО СЕ УСМИХВА ДУШАТА“
Тъй както лумва цветната заря – 
блестящата брилянтно-светлозарна.

Заби сърцето ми ритмично в такт.
От златния ритон любов изпивам!
И блесва злак и в лунния пейзаж,
душата ми сияние излива.

В миг звезден любовта ме озари
и нежен звук на флейта ме разтапя.
Очите ти са в блясък и искри
и вдъхват ми надежда свята.

Как нежно гали погледът ти благ. 
Брилянтна е душата ти красива.
Намерила покой и слънчев бряг.
И само, само в любовта ранима.

СИЛВИЯ МИЛЕВА

ПРОЛЕТНО
ДОКОСВАНЕ

Вълшебен вятър ме докосва нежно,
дървета – феи сменят си цвета
и виждам как кокиче белоснежно
съвсем само разбило е леда.

Унася ме зефирът лек, чудесен
и в тази свежест щъркелът е бард,
събрал поезия и слънце в песен,
треви и птици, цъфналия град.

С усмивката на Феб зелени листи
разпъпват като първата любов
и вишнев цвят с ухайни тънки фусти
ще върже плод в деня лъчист и нов.

Прекрасна и омайна пролет вън е.
Какъв приятен ведър топъл ден!
И слънчев лъч в очите детски скрит е,
донесъл капка радост и за мен.

Отмина вече времето студено,
пчелите пак ще правят пити мед,
а ние с бялото кокиче смело
ще доразбием северния лед.

СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ

ПОЛИФОНИЯ                                  

Разлистени в душите са мечтите ни –              
искрят в нас с влюбени и светли погледи,
щастливи днес са всички наши атоми,

а волността не спира нито миг 
възторга си,  

че в нас човешкото е самородна истина:          
лъжите са изхвърлени на края – 

в нищото…          
Пречистен е светът ни – 

дом на чувства е.      
Желанието ни е – утре да остане 

същият…    

На място – в свойто аз съм… 
Без откъсване

усещам, че съм в клетката с любов… 
най-новата:

животът е привличане, а не 
отблъскване,

спасението на света – 
с любов в основата…

… Днес в кратката прелюдия 
към вечното

вълнението само овладявам, дишам…          

В мен всеки миг пулсира 
със сърденото…

Тече животът ми… 
И воден ромон слушам.

На стр. 11



Варна, бр. 1 (70), май 2021 г. 3ИЗКУСТВОТО ДА РАДВАШ ХОРАТА

календар за най-точния календар 
в света. Според световно известни 
физици, математици, астрономи 
правили изследвания, този кален-
дар е удивително точен. За него 
професор М. Лонгов казва във 
френското списание „Население 
и общество“,  че „Научно е дока-
зано, че прабългарите в далечно-
то минало са притежавали един 
от най-съвършените календари в 
света, по-приемлив от китайския и 
индийския начин на леточисление 
и по-достъпен, и по-практичен.“

В една от основните комисии 
на ООН  и в Юнеско се обсъж-
да създаването и внедряването 
на нов календар, валиден за цял 
свят. „Създаденият преди векове 
от прабългарите календар служи 
като модел и източник на идеи и 
база за изработването на този уни-
версален световен календар. Той е 
приет от всички народи, населява-
щи земното кълбо.“   

Според оксфордския профе-
сор – Норман Дейвис „българите 
стоят в ядрото на Европейската 
цивилизация“. С много факти 
професорът в своя научен труд 
доказва, че България е най-стара-
та нация на континента Европа, 
но по-важното тук е, че не само 
календарът, но и основна азбука 
е дала България на света. Научно 
изследване на доцент Трендафил  
Кръстанов, учен и изследовател на 
български език, води до сериозни и 
много важни открития. През 2005 
г. доц. Кръстанов предлага с вли-
зането на България в Европейския 
съюз нашата азбука да се нарича 
българска азбука. Основната при-
чина, която прилага в защита на 
своето предложение е латински 
ръкопис от 11 век. Този ръкопис се 
намира в Парижката национална 
библиотека и представлява пре-
пис на глаголица, като най-горе е 
изписано „Абеценариум булгари-
кум“. Това в буквален превод оз-
начава – българска азбука. Според 
тези реални факти хиляда години 
на изток и на запад в Европа и в 
света нашата азбука е наричана 
българска. Кирилицата тръгва от 
нашата родна страна и също се 
разпространява в целия славянски 
свят в Русия, в Украйна, в Беларус, 
в Сърбия и др. Към настоящия 
момент (през 2020 година) на ки-
рилица пишат повече от 500 ми-
лиона души в цял свят.  Но когато 
говорим за азбука и език, трябва 
също да знаем, че от 2007 г., когато 
България започва членуването си 
в Европейския съюз – българският 
език става един от официалните 
европейски езици, а кирилицата е 
третата официална азбука, нарече-
на „Българска азбука“.

И ако това, скъпи читателю, 
не е достатъчно и ти се вижда 
старо, архаично, защото и кален-
дарът, и буквите са заменени от 
компютри, имам много важна и 
хубава новина за теб. Компютърът 
като ново, съвременно средство за 
комуникация е изобретено отново 
от българин. Ако не знаеш това, то 
сега вече имаш важна и основател-

на причина да се почувстваш горд 
от това, че си българин. През 2003 
г. на президента на България е връ-
чено писмо лично от президента 
на Майкрософт – Бил Гейтс, в кое-
то официално се признава, че бъл-
гаринът Джон Атанасов е открива-
тел на компютъра. Независимо, че 
живее в Америка, Джон Атанасов 
е с български произход, което под-
сказва и фамилията му – Атанасов. 
Той работи в областта на квантова-
та механика и физика на кристали-
те и още през 1939 г. създава пър-
вия в света прототип на компютър 
със звучното име АБЦ. През 1970 
г. Джон Атанасов е награден от 
БАН със златен орден и медал 
първа степен „Кирил и Методий“, 
а през 1990-та в САЩ той получа-
ва Национален медал за иновация 
в технологията лично от Джордж 
Буш за изобретението си.

Дълъг период от време се счи-
та, че Екарт и Мокли са създали 
първия компютър, но през 1973 г. 
федералният съд на САЩ обявява, 
че те са заимствали своето изобре-
тение от Джон Атанасов и след 
шест години дълъг и отегчителен  
спор за „баща на компютъра“ в 
света е обявен Джон Атанасов.  

Друг българин е световноиз-
вестна личност в областта на ав-
томобилостроенето. През периода 
на преход от социалистическа към 
пазарно ориентирана икономика 
Румен Антонов изобретява нова 4 
степенна скоростна кутия. Тя ста-
ва серийно монтирана от 1990 г. в 
модела „Сузуки“, а малко по-къс-
но той създава и шест степенна 
кутия. Откупена е през 2002-ра го-
дина от японската фирма „Хонда“. 
Най-голямото постижение на гос-
подин Антонов при изработване-
то на 6-степенна кутия е нейният 
малък размер и ниска цена. Друг 
много важен, бих казала, огромен 
плюс е, че скоростната кутия може 
да се използва като пълен автома-
тик или да се използва в режим 
чрез скоростния лост. С нейното 
прилагане на практика са избегна-
ти всякакви шумове и вибрации. 
Другото уникално нещо в тази че-
тири степенна кутия на Антонов 
е, че тя има само два планетарни 
механизма и три електрически 
клапана, а всички останали произ-
веждани дотогава в света скорост-
ни кутии са създадени за 11 до 13 
клапана и поне три планетара.   

Когато говорим за съвременни 
открития не можем да пропуснем 
и името на Тодор Георгиев, който 
е един от основните създатели на 
фотошопа. Това е специализиран 
компютърен софтуер, който се из-
ползва много от различни издател-
ства, рекламни кампании, медии 
по целия свят.

Друго много важно за 
България съвременно откритие е 

разработено от централната лабо-
ратория по оптичен запис и обра-
ботка на информация. След съз-
даването на сребърно-халогенни 
емулсии, българският екип по ему-
лсионни материали за холограф-
ски цели е признат за най-силния в 
света, а българските емулсии – за 
най-качествени. Към настоящия 
момент централната лаборатория 
по оптичен запис и обработка на 
информация участва в междунаро-
ден проект за създаване на трииз-
мерна телевизия. 

Българите имат своя огромен 
и златен принос и в областта на 
самолетостроенето и световната 
авиация. Асен Йорданов е един 
от най-известните български уче-
ни и инженери в целия свят. Едва 
на 15-годишна възраст той поли-
та със собственоръчно направен 
от него планер. Както самият той 
признава, изработва летателното 
си средство от бамбукови пръти, 
тел, части от разглобено пиано 
и двете колела от собствения си 
велосипед. От всички тези части 
се получава нещо като огромно 
хвърчило и той се издига на око-
ло 12 м. височина. Асен Йорданов 
конструира първия български 
самолет и въвежда за първи път 
устройство подобно на съвремен-
ните закрилки, което той нарича 
трето крило. Неговата цел е да 
стабилизира самолета при полет 
над 45 градуса. Нашият световно 
признат учен Йорданов участва в 
създаването на авиацията на САЩ 
и конструира първия в света мно-
гоцилиндров самолет – „Дъглас  
ДС-3“, както и бомбардировачите 
„Боинг B – 17“ и „Боинг Б – 24“ 
и „Бойнг Б – 29“ и изтребителя 
„Лайтнинг – 38“. 

През 1957 г. изобретява за пър-
ви път в света въздушните възглав-
ници, които имат тогава форма на 
предпазни жилетки и за първи път 
разработва система за замразено 
гориво. По този начин се избягва 
избухването на пожар при злопо-
лука или оцеляване при улучване с 
куршум на резервоара на самоле-
та. За нашия гениален инженер и 
откривател Нил Армстронг казва: 
„От него, както аз, така и всички 
американски пилоти сме се учили 
на авиация“.

Асен Йорданов е почитана 
личност в Ню Йорк и е легенда 
в авиацията на САЩ. Той оставя 
след себе си редица книги за ави-
ация и една от най-известните от 
тях е „Твоите криле“ – тя се чете и 
до днес от авиаторите по цял свят. 
Освен всичко изброено до тук, 
знаменитият българин създава и 
изобретява снегорина, пожаро-
гасителната система със сух лед, 
безжичния телефон с телефонен 
секретар за връзка в авиацията.  

Друг много виден българ-

ски учен, който е бил и асистент 
на Алберт Айнщайн, е Кръстьо 
Кръстев. Той получава награда за 
изключителна служба за своето 
откритие –„електромагнитна  пул-
сация“. Той е професор по физика, 
технология и химия на мощните 
експлозии и разработва механи-
зъм наречен „Ефектът на Кръстев“ 
за регистриране на ядрени експло-
зии. Благодарение на това негово-
то откритие двете по него време 
велики сили – САЩ и Съветския 
съюз се споразумяват за моратори-
ум на изпитанията в атмосферата. 

На едно от заседанията на 
френската Академия на науки-
те известният френски учен Пол 
Ланжен казва: „Ксероксът няма-
ше да съществува като откритие, 
ако преди това не бе открито фото 
електронното състояние на веще-
ствата от българския академик 
Георги Наджаков.“ Определено 
България има важен принос и в 
това откритие. Академик Георги 
Наджаков работи в лабораторията 
на Мария Кюри и лично се запозна-
ва с Фредерик Жолио-Кюри. През 
1937 г. той открива фотоелектрон-
ното състояние на веществата, с 
което се нарежда сред най-видни-
те световни физици на 20-и век. 
Основава физическия институт 
при БАН и дълги години е негов 
директор, заместник-председател 
на БАН и ректор на Софийския 
университет, член-кореспондент 
на Гьотингенската академия на на-
уките и на Американската асоциа-
ция за напредък в науката.

Когато говорим за български 
учен-изобретател не бива да про-
пуснем името на Петър Петров, 
който първи в света съвместно с 
компанията „Хамилтън уоч“ съз-
дава електронния часовник. Това 
изобретение е носено от милиарди 
хора по целия свят. Часовникът е 
кръстен на звездите „Пулсари“, 
които излъчват радио вълни с точ-
но определени дължини и равни 
интервали и затова електронни-
ят часовник се нарича „Пулсар“. 
Петър Петров участва също в раз-
работването на първия метеороло-
гичен и комуникационен сателит. 
Той създава първите системи за 
ранно метрологично прогнози-
ране. Работи за „Боинг“ в НАСА, 
а в последствие създава своя ви-
сокотехнологична компания и 
разработва първия в света без-
жичен сърдечен монитор, който 
се използва и до днес във всички 
болници по целия свят.  

Друг виден български учен 
е професор д-р Димитър Чернев, 
който съвместно с англичанина 
д-р Нийл и германеца Ешке в ла-
бораторията на Си Би Ес създават 
за първи път магнетофонната ка-
сета. Българинът става професор в 
щата Тексас и взема много голямо 

участие в разработването на реди-
ца програми за полети до Луната, 
до Марс и Венера. Създава за пър-
ви път в света слънчев хладилник. 
Професор Чернев има над 60 па-
тента, регистрирани в Америка, 
Япония, Европа, Австралия и 
Нова Зеландия.

Наред с всички тези големи, 
грандиозни учени България има 
и забележителни инженери, лека-
ри, икономисти и предприемачи. 
Ето много малка част от тях. Най-
дългият мост в света е проектиран 
от инженер Веселин Панайотов. 
Той е построен над езерото 
Пончартрейн в САЩ през 1956 г.

Тринадесет години по-къс-
но е завършен и вторият успо-
реден мост, проектиран отново 
от Веселин Панайотов. Михаил 
Момчилов (1862-1924) участва 
съвместно с Гюстав Айфел в из-
граждането на съвместен проект 
за мост „Айфел – Момчилов“ в 
Будапеща.

Професор д-р Димитър 
Пасков разкрива и изобретява ле-
карството Нивелин на база извлек 
от блатно кокиче, което с огромен 
успех се прилага при детски пара-
лич, церебрална парализа, както 
и при заболявания на централ-
ната и периферна нервна систе-
ма, при болестта на Алцхаймер. 
Лекарството е световно признато и 
използвано с голям успех не само 
в България, но и в Русия, Украйна, 
Куба, Полша и в много други стра-
ни по света. Панчо Накашев ус-
пява да създаде лекарство против 
Паркинсон, което се основава на 
билката „лудо биле“. Лекарството 
е наречено Бела Дона или „лудо 
биле“. Това растение е силно от-
ровно и до днес редица световно 
известни учени работят в областта 
на медицината и молекулярната 
биология в търсене на лекарство 
срещу рака. Един от тях е и бъл-
гаринът Николай Славов, който 
до момента е спечелил няколко 
гранта за своите научни открития 
в сферата на генното инженерство 
и молекулярната биология.

Само в България от всички 
страни по света като изключител-
но рядък ендимит се среща едно 
уникално растение, наречено 
„Орфеево цвете“ или  „Силивряк“. 
То се е появило преди ледниковия 
период и според редица учени и 
направени изследвания съществу-
ва на земята от дълбока древност.

Защо това растение е уникал-
но?... Не само заради дългогодиш-
ното си съществуване тук на зе-
мята, но и защото е изключително 
издръжливо на суша и изсушено 
в хербарии орфеевото цвете може 
да съществува години. Интересен 
факт е, че след като е било дълго в 
хербарий, то може да съществува 
нормално отново, ако се засее във 
влажна почва. Пониква и се разви-
ва отново. Това негово свойство го 
прави безсмъртно. Единственото 
цвете в света, което може да въз-
кръсне отново към живот се на-
мира и живее в България и е неин 
ендемит.

На стр. 14
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дължавам да им дам това, което 
мога – да разказвам за тях тук и 
в момента. 

За тях и за всички е тази кни-
га: „Морски бивали – небивали-
ци“. Малко са такива книги за 
моряшкия живот от първо лице. 
За нашия моряшки живот – така 
солен, така красив и богат. 

У много читатели книгата ще 
събуди спомени. Някои могат да 
открият себе си. Други – просто 
да си спомнят за мен, че съм бил 
техния Капитан, водил ги през 
много морета и до много чужди 
брегове през не една буря и под-
водни препятствия.

Най-голямата ми гордост 
е, че всеки един от моя екипаж 
се е завърнал – сам, цял, жив, 
здрав и щастлив при своите лю-
бими хора на сушата. Екипажът 
е оцелял въпреки повратностите 
на времето и съдбата. А и всеки 
един екипаж е останал в сърцето 
ми. И ще си остане там докато ме 
има.   

Чета днес екипажните спи-
съци и си спомням за Вас, прия-
тели-моряци. Вие сте били моето 
семейство далеч от моето приста-
нище на домуване. Там сега съм 
хвърлил котва и съживявам спо-
мените се. А те – надуват плат-
ната ми и отплавам във времето 
и пространството. Няма по-голе-
ми скитници от нас –  моряците. 
Само че нашето скитане не е без-
целно… Никога не е било. Така и 
сега: скитам се в спомените си за 
открия отново Вас. 

Имах честта да Ви ръководя. 
Да реализираме рейс след рейс. 
А това без Вас нямаше как да 
стане. За което сега благодаря от 
сърце! Вие направихте сърцето 
ми голямо!

Щом държите книгата в ръ-
цете си, ще се радвам тя да съ-

буди необходимия интерес, да я 
имате сред любимите си книги. 
Цял живот събирам морски кни-
ги, написани от моряци… Къса 
е редичката на лавичката ми. 
Много къса. А човек се познава 
и по книгите които чете, нали? 

Колко много губи живото 
слово в електронния си вариант! 

Няма го уханието на книгата, 
липсва шума на страниците… 
Затова книгата като такава е така 
голяма! Много по-голяма от един 
човешки живот.

А тази, създадена за Вас и 
пълна с много близки и далечни 
герои от нашия град е посветена 
на ЕДНА ГОЛЯМА КАУЗА!

Всички средства получени от 
книгата и направените дарения 
ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА 
НАПРАВАТА НА БРОНЗОВА 
СТАТУЯ „СТАРИЯ КАПИТАН“ 
– седнал на пейка в Морската 
градина на варненския бряг. Като 
ансамбъл:

„ПОСЛЕДНИЯТ МОСТИК 
НА СТАРИЯ КАПИТАН»

Стария Капитан на последна 
вахта…

В разговор със своята голя-
ма Любов – Морето! Любов без-
крайна. Любов до края…

Безкраен оптимист съм, че 
с моите усилия и с Вашата по-
мощ ще успеем да създадем един 
липсващ символ на нашия град. 

Какво е морски град без своя 
Капитан?! Замислете се. Хубав 
символ! Стария Капитан ще ви 
чака там, на своята пейка ден и 

нощ, зиме и лете, в слънчев ден и 
мрачен хоризонт – да ви разкаже 
своите спомени, да чуе Вашите. 
Да помогне със съвет – как се 
чака моряк… Да ви даде сили, за 
да поемете в поредния си рейс – 
към неизвестното. Така примам-
ливо и едновременно с това така 
объркващо. Едно пътешествие с 
плаваща дата на отплаването и 
с още по разтеглива възможност 
на завръщането в родното прис-
танище. 

Стария Капитан ще си седи 
там, на тази пейка, за да Ви даде 
своето приятелство голямо като 
Морето и докъдето стига Вашият 
хоризонт. 

Защото Капитанът винаги 
вижда и отвъд! А там, зад ви-
димия хоризонт е винаги неви-
димият свят на приключението. 
Една енигма, пълна с неизвест-
ности!

Нататък ще продължим и да 
плаваме и с всеки следващ мой 
разказ. Ще ги намерите след вре-
ме и в моята литературна страни-
ца във ФБ.

Обещах и ще си изпълня обе-
щанието. Все още здраво и смело 
държа руля на нашата бяла кни-
жна лодка – книжна и бяла като 
белия лист пред мен, по който тя 
най-напред отплава… 

Така, че ни чакат още мно-
го нови приключения. Голяма 
част от тях действително се по-
явяват в главата на Вашия Стар 
Капитан, седнал на любимата си 
пейка в Морската градина и пред 
Морето – нежно или бурно, но 
все така красиво в очите му. Една 
силна Любов. Голяма като живо-
та! Живота на Стария Капитан! 

Ще Ви заведа на непознати 
острови…

А от Стария Капитан да зна-
ете – острови има и на сушата! 
Топли и красиви, различни от 
живота наоколо. И там ще Ви 
заведа. Близки и далечни. И за 
техните обитател(к)и ще Ви 
разкажа. Ще Ви запозная с тях 
даже. Сигурен съм, че и на Вас 
ще Ви харесат и ще Ви се приис-
кат собствени спомени. (Дали са 
ми спомен, защо да не дадат и на 
Вас?)

Посветил съм се сега на това. 
Имаме цел. Имаме компас и ще 
плаваме заедно. Имаме дори и 
средство – книгата, която вече 
държите в ръцете си. Тя вече за-
почна своето самостоятелно пла-
ване в морето от книги. 

А всички вие, морски мом-
чета и момичета лесно ще я от-
криете. По уханието! Отвсякъде 
мирише на море и още нещо… Е, 
моряшката душа без това нещо 
не може… Специфично ухание 
– солено и сладко. Като соленото 

море и сладките спомени. Добре 
балансирани ухания. Без този ба-
ланс няма оцеляване на море. И 
не ни корете за опитаните и из-
питаните сладости… Вие, хората 
на земя си ги имате денем и но-
щем на една ръка разстояние… 
А не е така на море. Всичко е 
далече. Дори пристигането до 

пристанището е така различно от 
заставането в него. Но само бра-
тът моряк е гледал светлините на 
града през крив макарон. 

С тази книга пътувате напред 
и назад във времето. Спомените 
ми не са подредени по време. 
Някои от тях може да звучат съ-
временно, други да бъдат недос-
тижими вече. Глобалната мрежа 
ни следи навсякъде. Навсякъде 
ние я носим в джоба си! Защото 
си мислим, че не можем без нея! 
Истината е, че животът вече не 
е само наш с нея! Големият брат 
ни гледа денонощно. А като те 
гледат – не може да се отпуснеш. 
Не можеш да бъдеш себе си на-
пълно. Дори не можеш да се до-
коснеш до Рая… да се насладиш 
на най-сладкия плод – на воля! 
За който няма насита. Любовта 
към живота. Любовта за живот. 
Любовта като приключение. 
Най-сладкото приключение в на-
шия живот.

ЧОВЕК СЕ ПОЗНАВА 
ПО МЕЧТИТЕ МУ! ПО 
РЕАЛИЗИРАНИТЕ, РАЗБИРА 
СЕ…

А и Стария Капитан го виж-
дам вече седнал на пейката. 
Загледан в Морето на своя живот. 

От стр. 1 Из книгата под печат
„МОРСКИ БИВАЛИ – НЕБИВАЛИЦИ“ НА 

КАПИТАН БОРИСЛАВ АРНАУДОВ ОТ ВАРНА (или 
„КОГАТО СМЕ НА БРЕГА МИСЛИМ ЗА МОРЕТО. А 
КОГАТО СМЕ В МОРЕТО – МИСЛИМ ЗА БРЕГА.“) 

Все така говорещ бодро за поко-
ряването на морето, брега… и за 
любовта, разбира се!

Чували сте признанието от 
стари моряци: „Когато сме на 
брега мислим за морето. А когато 
сме в морето – мислим за брега!“

Стария Капитан потвържда-
ва – абсолютно вярно е!  

Морето, брегът и любовта са 
трите стълба в живота на моряка. 
В странна неделима симбиоза. 
Любовта е свързващият полимер 
на първите два компонента. Тя 
прави всяко морско приключе-
ние приказка. Чудна приказка с 
много принцеси…

Ще ви подскажа нещичко. 

Стария Капитан не винаги е бил 
така стар…

И тъй, Капитанът винаги е 
стоял най-близо до Бог в морето 
огромно и често се е чувствал 
като Принца на моретата. Принц, 
обладал вълните. Укротил ги ла-
скаво. И успял да прегърне не 
една Русалка! Принцесите на 
морето!

Затова и днес е така загадъч-
на усмивката на Стария Капитан. 
Навярно морето му напомня и за 
принцесите, които са го прегръ-
щали… Него, Морския принц! 
Принц се прегръща по така… С 
повече старание и свобода на въ-
ображението. За да бъде сладък 
споменът. Понякога и низ от спо-
мени…

Когато го видите на пейката 
– поседнете до него. Погледнете 
морето с любов. Почувствайте 
го, чуйте какво то говори. Чуйте 
приказката на Стария капитан. 
Разкажете му своята приказка. 
Защото самият живот е една при-
казка.

Приказка, която сме на път 
заедно да превърнем в реалност.

П.С.  ЗАЩОТО ОЩЕ НИ Е 
ВРЕМЕТО!
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МАЙСКИ КРИЛА

Ветровете на май долетяха
с мощен полъх и шум на крила.
Мрачни сенки тревожни отвяха
и разкриха простор, синева.

Стана радостно, светло и топло
и забравихме тежките дни.
А душата, родена отново
всяка болка и смут заличи.

Зазвучаха дълбоко в сърцата
химни нови – на лятото знак.
И отекнаха струни в позлата – 
свири майският вятър на тях.

УБЕЖИЩЕ

Приюти ме в топлите си пазви –
в прегръдките ти да се подслоня.
След скърби и страдания напразни
глава на рамото ти да склоня.

Умореното ми, крехко тяло
да си отдъхне след борби безброй,
душата ми, пречистена до бяло
утеха да намери и покой.

На твоя пристан корабът ми спира
за теб привързан с нишки от любов
и винаги убежище намира
след път напрегнат, тежък и суров.

ЕЗИКЪТ НА СЪРЦЕТО

Когато често крачим двама,
когато моята ръка държиш,
аз знам – не си мираж, измама,
макар и често да мълчиш.

Че думите какво са – птици,
отлитат, както са дошли.
Искрите в твоите зеници
ми казват повече дори.

Сърцето в тях се отразява,
говорещо на свой език.
В студа аз искам да ме сгрява –
да чувам нежния му вик.

НЕ СМЕ СЪЩИТЕ

Нима такива сме, каквито бяхме –
уверени, безстрашни и с мечти,
в които непрекъснато горяхме?
Очаквахме отворени врати...

Разбирахме – сами ще ги отворим
с упорство, труд, компромиси, талант,
с безсъниците нощем да се борим,
че нашите сърца ще са гарант....

Животът ври с горчилките подправен
и избор ние правим си и днес – 
денят ни от какво да е съставен
и на кое ще даваме превес.

Дали по-мъдри сме сега? Едва ли!
Но вече уморени сме до смърт.

Из книгата под печат „Очите на душата“
на варненската поетеса

ВАРТА БЕРБЕРЯН – ГАРАБЕДЯН

Баланса търсим и живец в духа ни –
последен пристан тих… И светъл кът.

РИТМИТЕ НА СЪРЦЕТО

Мое сърце, биеш много различно,
твоята музика все се мени,
темпото сменяш, но все си ритмично,
с чувства и мисли все водиш борби.

Ето – звънлив ксилофон прозвучава –
бързо докосваш пластините с плам.
Лудо започва да бие в забрава 
твоят опънат докрай барабан.

Бавно и тежко отекват тимпани,
трепетно звънва и зил на дайре.
В празник ликуващо бият камбани
и над главите просветва небе.

Мое сърце, мой оркестър от ритъм –
цяла вселена в единствен пулсар.
В теб непрестанно аз себе си вплитам, 
с теб изживявам и студ, и пожар.

МИСЛИТЕ НА УТРОТО

Събира мисли утрото и чака
кръвта по вените да се раздвижи.
По улиците вятърът в атака
листа събира, за да ги наниже.

А времето поддържа свое темпо,
не може да забави в ритардандо.
С различните сезонни свои тембри
ще стигне неизбежната поанта.

Но постоянна само вечността е
и тя живее, диша днес всемира.
Събира мисли утрото и вае
съдба за всеки. С точност я планира...

ТОРНАДО

Едно побесняло торнадо вилнее
в душата, от страх вцепенена. 

А слънцето в спомен далечен бледнее,
угаснало с дивата сцена.

Надвиснали облаци, мрак и 
вихрушка...
превърнат си в жалка отломка...
Връхлита, съдбовно те взема на 
мушка
и губиш в неравната гонка.

Единствено пепел в душата остава
и тлееща малка искрица...
А тя ще разпали отново жарава,
ще литне с крилата на птица. 

ДЕТЕТО В МЕН                    

Едно дете в душата ми живее,
спотайва се, но с търсещи очи
намира слънцето, което грее,
а нощем – милионите звезди.

Пътува сред морета, океани,
полита като птиците с крила, 
открива пътища до днес незнайни
и върхове с небесна висота.

Когато спя, то вместо мен сънува
мечтите си в един магичен свят.
За вечно лято трепетно бленува,
за пролет нежна с бял и розов цвят.

Не искам ни за миг да си отиде
от мен това най-искрено дете.
С очи не може никой да го види,
но може да го чувства със сърце.
 

СТРАХ ОТ ВИСОКОТО

Изпитвам страх и ужас от високото,
напомня ми до болка, че съм смъртна –
за края и за злото, за жестокото...
че съм прашинка малка и безпътна.

Че вятър полудял ще ме отвее
в пространството и няма да ме върне,
светът довчерашен ще избледнее
и всичко в него ще се преобърне.

Как искам като птица волнокрила
в гърдите ветровете да усещам,
от вечния простор да черпя сила,
оранжевия изгрев да посрещам.

Да отлетя от хората далече
и да греба небето – синеокото.
Но знам, че винаги едно ще пречи:
страхът ми неизменен от високото.

ГРЪМ

Чух гръм. Светкавица раздра небето,
по вените му огън се разля.
И впи се сякаш остър нож в сърцето,
на малки късчета го разпиля.

Какво се случи? Бе ужасно, диво,
а вятърът направо побесня.
В душата ми до днес бе тъй красиво,
цареше мир, любов и пъстрота.

Но с бурята навън тя забушува,
избухна взрив, пробляснаха мечти.
Сърцето ми внезапно затанцува,
запя на непознати честоти.

Бе чувство ново и необяснимо –
тревога, радост, болка и възторг.
Но бе и вдъхновение незримо
и устремен към върховете скок.

МИСИЯ

Коя съм аз – дори не зная,
но с мисия съм в този свят –
да се опитвам да извая
със стих живота непознат.

Да се докосна до вселени,
далечни от човешки взор
и от души закрепостени,
които водят празен спор.

В прегръдка, хванала звездите
с луната да съм в диалог,
да тичам бързо към мечтите
и винаги да съм до Бог. 
 
А с музиката – сън наяве,
мой лоцман в непрогледен мрак
попътно, в ритъм да развявам
римуван, поетичен флаг.

ДВАМА

Златен пясък. Море. Синева...
На брега са прегърнати двама.
Нежно тя е склонила глава
върху силното негово рамо.

Те мълчат... Но говорят душите
и политат над морската шир.
На криле ги понасят мечтите
по безкрайния звезден всемир.

Те летят – все прегърнати... Двама...
Любовта им е верен пилот.
В погледите – и жажда, и пламък
по далечния син хоризонт. 
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СТАНКА ИВАНОВА

АЗБУКА НА СЪРЦЕТО

Сърцето вече беше те избрало,
а разумът размисляше на сянка – 
залутан между черното и бяло
те слагаше то в сивата си рамка.
Инстинкти и вековни правила
насъскваха се с кучето си лаещо 
и с гигабайтите изписваха това,
че от нощта е утрото по-знаещо.
Бе пъстроцветно везано небето,
луната жрица в златна едноколка 
и влизах в пещерата на сърцето
докоснато от парещата болка.
А то и непорочно, и невинно,
без нравите лукави на лисиче 
в аритмия не се усмихна чинно,
прескочи такт и смело се затича,
не те измери от петите до глава,
и в пауза до десет не броеше, 
в стремглавата прииждаща река           
по азбуката на лицето ми четеше.

БИЛБОРД С ЧОВЕК

На върха на сълзата, на нищото в края
се люлее дъгата, но аз още не зная!
До последната стъпка върху пясъка влажен
е заложена нова, ала кой да ми каже? 
След успехи, неволи, крача без да се спирам,  
закъсняла усмивка пред зора подозирам,
преширока, отнесена, не по Холивуд бяла,
не по ъгълче – в гънка – скрила знак за раздяла.
За такава надежда, без обков от позлата 
съм готова да стигна до ръба на земята . 
Там навярно е пусто, само студ зъби трака,
и човек си рисувам, да си мисля, че чака.

ВРАБЧЕТО НА ПРОЗОРЕЦА МИ

Ти си някъде до мене, но в обратната страна,
в друго паралелно време, над очите ми звезда,
върху млечен път си сянка в галактическата скука
или си врабче, което по прозорците ми чука.
Ти си светлата вода, втурнала се със задача – 
да ме скрие деликатно, щом за тебе се разплача
и си вятърът, с когото ден през ден за теб говоря,
и си залезното цвете – гледайки към теб нагоре.
Ти си синя светлината, мравка в есенни треви,
стъпчицата по росата от щуреца, който спи 
и си камъчето бяло – цяло в точки, ситна мрежа
спряло се не да ме спъне, просто да го забележа.
Облак си, кънтящо ехо, здрача, който ме настига,
думичката подчертана от настолната ми книга…
Път назад си свършил като дим,
път напред си… вече измерим …

ЖИВОТ БЕЗ ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Изящен, тюркоазен и жужащ,
се блъсна в дървената стряха
обърна се по гръб и от кръжащ – 
уплашено крачката си размаха.
Природата твореше настроение,
небето бе искрящо светло-синьо,
на никому не стори впечатление,
а той минутка спря да си почине.
Направи опит да се преобърне – 
едно бижу, като от сватбен дар,
прелитаха кой накъдето свърне – 
омаяни от пъстро и нектар.
Кой беше подредил това злокобно,
изграчи гарван, клъвна го от раз,
тревата стана мястото му лобно
и никой не видя, май само аз.
Дали случайно ръсна цвят дърво – 
с един нюанс небето се прости,
рояци виеха разплетено кълбо…
Животът в кръговрата продължи…

ДЕКЕМВРИЙСКИ СВЕТУЛКИ

Когато ти е тъжно, се огледай,
не трябва ли да бъдеш слисан – 
от първата запомнена победа – 
до вчерашната светла мисъл!?
От милата раздумка със приятел,
до изгревите с цвят на индрише,
от силата, че ти си за създателя
мъдрец до любопитното дете!
От песента на юлските щурци,
искрящите светулкови ята,
до бликналите пролетни води,
които те настигат в есента !
От чувството, проходило в кръвта,
че си творен по божие подобие,
огледай се, та ти си вечността,
по кръговрата, Ваше благородие!

КОРАЛОВО САПФИРЕНО

Дъждецът шумоли, вали почти нечуто,
и клоните окичва със лъскави бижута,
коралово сапфирче на капчици се стече
наднича любопитно с очи на буболече,
и никак не желае да слезе във пръстта – 
в нелепица абсурдна – мънисто сред калта.
Южнякът хвърковат опашчица източи
и докато усети сапфирчето подскочи,
природата му шушнеше, че пада за добро,
ще пийне жадно птиче, ще напои зърно
и после ще се върне на брошка върху цвят – 
коралово-сапфирена сълза от кръговрат.

МЕТАМОРФОЗИ

Преди астрономичното броене
под пластове мисловни снегове,
без памет за летеж и за роене,
синдром бях на самотното сърце.
Край пустота астрономична
настигнаха ме птици и цветя,
с перце обагриха безличното
и вече бях синдром на любовта.
Невярата по пътя ме догони,
начупи приповдигнатия стих,
че пъстрото ще влезе в спомен,
като синдрома на внезапен срив.
Но диагнозата й грешна беше
и в знаци нечетливи се разля…
Сега в астрономическата есен
синдромът ми е глад за чудеса.

ПРИКАЗНО

Слънце грее, дъжд вали, странно е и чудно
дъжд се лее, и дими... Дяволски абсурдно...
Капките изящни – цветни морски кончета
скачат долу в ниското с пукащи балончета.
Продължава да вали идилично, пасторално,
слънце грее и гърми приказно и нереално!
Тъмноока шаманка хвърля бисерни зърна
на сватбата дяволска да й върви по вода.
Лятото се смее в кадър, в миг на забавление,
слънце грее и вали дъжд за настроение.
Времето на сушинка е под заслонче от листо,
дъжд и слънце си играят, пръскат злато и сребро.
Бисер и брилянти, синьо, съвършенство и мистерия...
Как да мина и замина без усмивка за успелия?
Ако чудната картина рогатият е творил – 
нямам никаква причина да не кажа, че е мил.
Смаяна от красота аз съм мокра струна
и загубвам на мига... и ума, и дума!

АКО НЯКОГА СЕ ИЗГУБЯ, ЛЮБОВ

Ако се изгубя някога – в себе си самата
и реша, че в пътя си и без тебе мога,
ти, Любов, приятелко, ми хвани ръката
и с писък на гларуси разнеси тревога.
Бий аларма децибелна чак до небесата

и кажи, че комплексар ме е наказал,
и че някой роши вятъра в главата ми,
и че във обувките ми дяволът е влязъл.
Разлюлей ми стъпката и с друга я пресечи,
разплискай в очите ми порив пълна кана,
в погледа на мой връстник рязко ме спъни,
направи ме без вино отведнъж пияна!
Някъде във хаоса покрай думи да мина,
за секунда да съм няма и разнопосочна,
да усетя с краката си правени от глина 
как съм Ева – първата и загубвам почва.
Събуди ме – онази – като цапната с парцал – 
влюбена, отнесена, нещо все мечтае,
завърни ме в образа, който бога ми е дал,
усмихни се и кажи: Няма грешка, тя е!

ВСЕЛЕНАТА В МЕН

Усмивка за лицето с чертички пачи крак,
милувка за сърцето в прескоците юнак,
от времето жигосани възторзи за ръцете,
невидимо им слагам едно невинно цвете!
Поклон и за краката обути, топли, боси – 
с мечтата си преминали по „Виа Долороса“,
целувка за очите познали двеста с две 
клишето прекосили до другото сърце!
И за кръвта с „b +“ аплодисменти гръмки – 
разплискала из мене поточетата звънки,
пренесла от дъбравата на смутните си дати
сияйните светулки от хора непознати!
Овации до небесата и за душата птица – 
сънувала с врабчета, ликувала с орлица,
политала екстазно и падайки терзала – 
на стъпчици до пропаст сакрално оцеляла!
Поглеждам в огледалото на тичащия влак,
с вагончетата пълни – до крезове – бедняк…
На части раздробена събирам се за миг:
Аз – цялата Вселена – мъдрец до ученик!

СИНЬО ОТСЪСТВИЕ

От тебе какво ми остана? Едно синьо отсъствие,
метличинкова поляна, обещано присъствие,
една пещера тъмна с цвят от твойта коса
и все не дочакала съмнало тръгвах преди това.
Стръмният скат на лицето, смуглите хълмове-скули,
думи чудати, налети, жълти и мъхави дюли,
пуккава струйка сива от цигарата поредна
и в чашата ми изстива дългата капка последна.
Ръждивата ключалка от вратата ти незнайна,
капризното многоточие – почти на прага на тайна,
мисълта ти див глог по трънливи шубраци,
хоризонта с дъгата – непреведени знаци.
Грейваш кратко и после... тъмен сняг ме намята...
Аз – неканена гостенка на трапеза богата.
Свири рефер финала, още не съм готова,
от мъдрости презряла и под римите гола.
Идва краят, премерваш две въздишки – звук кратък – 
вече трябва да зная: друго няма нататък. 
Остави ми минута, все пак нещо забравих...
Исках само да питам: Аз какво ти оставих?

ШОПЕН ОТ БЛИЗКОТО ДЪРВО

Без да е  пресипнало цял час птиче се разпява 
върху прасковата розова пее песен за уловка,
а е песничката медена и сигнал за сладост дава,
може би защото топна в тичинките остра човка.
На съседното дърво друга птица е замряла  
луднал ароматен вятър клонката черешова люлее,
и трептят перцата леки между сребърно и бяло,
може би защото слуша – песничката писана за нея.
Сигурна съм, беше влюбен, пееше съвсем отрано 
и събуди тишината с вино изгревно препила,
сякаш в гърлото бе скрил акордираното си пиано 
не да впечатлява другите, а невидимата мила.
А природата това и чакала покрай птичия Шопен,
след студа пришпори кончето, хвърли букаи, хомот,
скочи в гроздове от люляк, рипна до парички на невен
и прошепна: Ето ти ключето, отвори сърцето за Любов!
Струеше ярка светлината по делничното колело
и продължаваше да пее Шопен от близкото дърво.
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БОЯН
АНГЕЛОВ

БРЕГОВЕТЕ
НА СЪНЯ

А бреговете на съня са стръмни,
но той не спи и често ги залива. 
Най-страшно е, когато в мен се стъмни. 
Най-тъмно е когато си отиваш. 
Тогава хората умират спейки 
и не усещат на смъртта ескорта. 
Пътуват безучастните линейки 
на болката в бездънната аорта. 
Пътуват към безименни адреси 
таксита като жълти дъждобрани. 
Градът прибира своите принцеси, 
които ще заспят непожелани. 
Нощта прибира пийналите гости, 
Кресчендото им из дъжда се лута… 
А бреговете на съня са остри 
убежища на бездната пред скута.

ЦВЕТОВЕТЕ НА ПРЪСТТА

Какъв е този свят,
защо кръжи
неспирно сред звезди, нас океани?
Ом истината му принадлежи,
защо отваря и лекува рани?
Природата,
приела ме в света,
отново ще ме прибере при нея.
Пръстта е черна,
жълта е пръстта
и с цветовете нейни ще се слея.
Какво ме кара
още да следя
на дързостта приумиците луди?
Ще ме покрие
мъртвата вода,
но живата ще ме събуди.

ЗИМНО МОРЕ

Морето е сиво до черно.
Вълните
са стръмни и груби.
Туристи,
загърнати в шуби
се взират в това равномерно
дихание,
идващо сякаш
от нямата паст
зверовидна,
където с усмивка ехидна
укрива се вихърът в мрака.
Това е морето – 
картина 
меняща се,
страшна
стъмена,
в която
със страст учестена
потъва
плачът на делфина.

ПРЕДИМСТВОТО

Прибирам бурен и разхвърлям жито
в природата на сивия си разум.
Все още вярвам, че не е убито
предначертанието на Еразъм.
Все още зная, че животът има

СТИХОТВОРЕНИЯ ОТ РАЗЛИЧНИ ГОДИНИ
предимството да е необясним и
залъгвам се с илюзии и рими,
без да усещам страх… Неизброима
тълпа от мизантропи и злодеи
през нощите ми късни марширува.
Мръсникът на приятел се преструва,
превърнал доносите си в идеи.
Това е относителна причина
да поведа в невярната посока
природата на мисълта безока
и да събудя дивата градина.
Нивята да събудя русокоси,
в които плава житото узряло,
да преповтарям плавните откоси
и да повярвам в житното начало.

НОВЕЛА

Добротата друго име няма,
не живее в приказките. Тя е
колкото усмивката голяма
и над ореолите витае.

Доверчивостта й не поиска
никога за себе си отплата.
Тя е 
другото лице на риска,
мост между греха и светлината.

Добротата винаги застава
там, където хората умеят
да повярват
в своята представа,
че с човешки образ е злодеят.

Добротата винаги достига
до целта.
Ако пристигне късно,
ще целуне хладната верига,
но мечтите няма да откъсне.

СЛОВАТА МЪЛЧАЛИВИ

На Драгомир Шопов
За мълчаливите неща 
е време да говоря.
През холограма на свещта 
пристигат… После споря
дали били са и нима
са част от битието,
но на невидима кама
предчувствам острието.
Обикновено в полунощ
Прииждат страховете.
Камата се превръща в нож,
немилостиво свети.
Провиждам в матов полусън
гласа на полилея
как спори с тъмнината вън,
как се прегръща с нея.
И в този тих словесен труд
на спомени сломени
е Витоша като редут – 
зелените му вени
се вливат в общия поток
от булеварди сиви.
Пробуждат се след сън дълбок
словата мълчаливи.

ОТРАЖЕНИЕ

Какво противно време – 
сняг и кал.
Часовникът 

отчаяно се движи.
Студът, 
пребродил мъртвия квартал,
нанизал 
броеницата от грижи,
се спря и върху нашите 
тела,
преплетени 
след пристъпа любовен.
Мечтание
за мене си била.
Сега си в мен…
Дано не съм виновен 
за времето,
отгледало скръбта
пред пропастта 
на избора отчаян.
Пътуването в неизвестността
не означава,
че светът е траен.
Разпадат се приятелства 
и прах
очите на надеждата засипва.
Като в прокажен манастир
живях, на не притворих
длани за молитва.

Какво да осъзная 
и с какво 
да възмездя нанесените рани?
Върху незащитимото стъкло
студът рисува
зноя 
на плътта ни.

СКРЪБТА

Уморих се да ровя в скръбта,
а скръбта да се лута из мене.
Мислех пушека жълт за горене.
Отминавах преди да простя.
Не пречупвал пред никого гръб
и все още нетърсещ закрила,
пръснах всичко, събрано насила,
вкопчен в свръхнаранимата скръб.
Провалени пророчества бдят,
обкръжават ума с хладнокръвна
ретоградност, която погълна
и взриви непривидния свят.
Затова ли скръбта оцеля – 
да се блъска из мен, да се лута
като смъртно ранена кошута?
Не предвидих защо е била
властоносна и алена глеч,
и защо само слабите слуша.
Не очаквам в скръбта да се сгуша,
ако тя е от мене далеч.

ПАНАГЮРИЩЕ

С планински силуети обграден,
градът разлиства светлина свенлива,
а в погледа му – стъпки от елен,
пресичащи съня на самодива.
Видение е може би това.
Градът навярно детството си гледа.
Историята своите права
му завеща… Обречена и бледа,
една Княгиня вярата развя
и изгоряха хиляди за нея.
Опожарен, градът пак заживя
с достойнството на тяхната идея.
А то не е страхът, че си стоял

с безпаметни очи под острието.
Достойнството е късчето метал
в червена килия на сърцето.
Тополите, напрегнати от слух,
ще разберат защо е осияна
вселената на пролетния пух,
потънал в шепота на Луда Яна.
Градът, разлистил своя светлопис,
доказа правото си да посочи,
че е тъждествен пролетният лист
с нетленността на паметните плочи.

ПРИЛИКИ

Пътят, който е полуначало.
Къщата, в която не живях…
Всичко в мене се е насъбрало,
Струпано
под мълчалива прах.

Истината се оттегли в блато
и ме заприлича на косач,
тръгнал да коси сега, когато
сухите треви
се гърчат в здрач.

Здрачът е последното стъпало
и ми заприлича на монах,
стигнал до кандилото, огряло
къщата,
в която не живях.

ТАКЪВ ЧОВЕК

Цветята за кого цъфтят?
Водата
за кого е бистра?
Човек пристига в този свят
подобно
перла сред мъниста.
Докосва се
до същността
на символните звукописи.
В обикновените неща
намира
истинския смисъл.
Такъв човек
не би могъл
да бъде лош
или покварен.
Той среща всеки поглед зъл
с усмивка,
с поглед лъчезарен.

ИЗВИСЯВАНЕ

Верността 
има свое име, 
предизвестено 
от Бога.
Майко на верността, 
възвиси ме върху 
вярата си тринога!
Твоят връх 
е високо горе 
и от него 
далеч се вижда, 
но понякога непокорен 
облак ясен 
плътта си взижда
и тогава 
съзирам слети 
полусенките на скалите 
с мразовитите силуети 
на пределите 
снеговити.
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цина в Медицинския университет в 
Пловдив. Специалист е по вътрешни 
болести. Създава и ръководи един-
ствения в България диспансер за бо-
лните от Синдрома на Сьогрен.

Публикува стихове от детски-
те си години в сп. „Родна реч“, в. 
„Народна младеж“, сп. „Читалище“. 
През 2017 г. издава първата си стихо-
сбирка „Хилядолетия надежда“ като 
изключително успешен дебют от 

Международния фестивал на поези-
ята „Духовност без граници“. През 
2018 г. е удостоена с първо място 
на Националния поетичния конкурс 
„Жената – любима и майка“. През 
2020 г. издава втората си стихосбир-
ка „Огледална хармония“, нов връх в 
нейното творческо израстване. Член 
е на СБП от 2021 г. Участвала е в ня-
колко национални и европейски про-
екта за наука, култура и поезия със 
свои стихове, в множество алманаси 
и сборници с поезия. 

МАРИЯ
ПАНЧОВСКА

АСТРОЛОГИЯ

Чертаят всяка нощ звездите
на картата – съдби за хората,
но после падат и обричат
във невъзможност да говорят
 
поелите по пътя Млечен.
Звучи красиво, но е страшно.
Наивността е за поетите,
научени да вярват сляпо.
 
Изпращат всяка нощ звездите
една от тях по пътя Млечен.
Човечеството е обречено
във галактическа безбрежност.
 

ЗАВРЪЩАНЕ

Безкрайните полета от цветя
са празнични със белотата си.
Завръщам се в годините – сама,
за упокой кандило ще запаля
 
и ще облея с виното пръстта.
От ъгъла на вечната ви стая
въздишките ще загасят свещта.
Ще се разплача. И ще се покая.
 
През белите полета ще вървя,
ще следвам спомените си. И в края
камбаната ще възвести смъртта.
Като начало.
 

КОТКИ

Поглеждам те с очите на сиамка – 
непредсказуема е синевата,
в която има толкова загадки.
Поглеждам те с очи на непозната.
 
Помърква котката зад паравана
с кълбо от неудобните въпроси
и засега без отговор остава
разплетената нишка – неудобство.
 
Дойде със тайна. Тръгваш си без нея.
И в стаята остана да синее
изгарящо, лукаво непокорство.
Поглеждам те с очите на сиамка.
 

ПРИКАЗКА ЗА ВЪЗРАСТНИ 

Броя на пръстите – до пет.
Не искам вече да пораствам.
Приятелите на ръцете ми – 
кристалчета от лед в жаравата.
 
Кого ли мога да учудя
сред единиците самотност?
Пронизва сляпо новолуние
очите ми на звездоброец.
 
Стоя в полето на живота – 
без малък принц,
но помъдряла.

МЕЧТИТЕ     

Трябва само да приковем мечтите,
за да останат при нас запазени,
за да останат при нас завинаги.
Нищо, че са мечти във рани.
 
Нищо, че са мечти зазидани
между стените на егоизма ни,
зад вернисажа на нарцисизма ни.
И наши роби. Какво остава?
 
Купчина фотоси – 
за старостта ни.

ПОЛУСЪВЪРШЕНСТВО

Трябва само да приема,
трябва само да повярвам,
докато самозачерквам
в невъзможното съзнание:
 
трябва да съм съвършена,
за да бъда одобрена
в радиуса на мечтите ви.
 
Съвършенство за приемане?
Твърде е висок залогът!
Греховете ми са истински,
И са по човешки – сложни.

НОКТЮРНО

Метафоричен е капчукът
в отмерването на минутите.
Дъждът вали. Дъждът е същият.
Остана в облаците чувството
 
как времето ще се измерва
божествено със тези капки – 
от светлината оцветени,
разтворени във вятъра.
 
Метафорично измерение
на този ден дъждовен.
Мечтаех си да се намерим
в купчината от спомени.

ЛУДОСТ

Прибирай ме – от мен самата.
Избутай тихата ни лудост

към краищата на скалата – 
но в бездната живеят същите,
 
обсебващи ни до безумие
и страхове, и заклинания,
с които сутрин се събуждаме.
Светът – огромна психиатрия,
 
в която ролите се сменят.
Залогът – любовта, която
лекува раните в сърцето
или поставя му печати.
 
Светът – огромна психиатрия.

ДЕТЕЛИНИ 

А върху гроба – детелини.
Във цветната леха видях
напомняне, че ме обичаш
от лоното на онзи свят
 
и ми изпращаш за Задушница
послания от сутринта.
Черешите отдавна цъфнаха,
тръпчивината на плода
 
ще падне върху детелините,
подобно брошка – сред пръстта.
...Не беше ювелирно миналото.
 Но бе безценна обичта.

 
ВДЪХНОВЕНИЕ

Благословена светлина, 
която идва към сърцата 
в космическото си зачатие 
и безусловност, Любовта – 

неосквернена светлина 
над ято ангели.

РАВНОСМЕТКА

Обръщам се. И  виждам върховете.
Това са планини, които знаят
цената на разцъфналото цвете
в подножието на Килиманджаро.

Обръщам се. И виждам снеговете.
Понякога те могат да изгарят – 
не ги приех. И те не ме приеха.
Но мина много, мъничко остана

и затова ще седна да почина
под синьото небесно огледало – 

душата ми все още е красива,
а тялото е просто помъдряло,

и затова дори ще се усмихна – 
между дете и старец,
между нож и цвете,
между гнева и болката лирична...

Обръщам се. И виждам върховете.

НЕЩАТА ОТ ЖИВОТА

Понякога все още плачеш – 
сълзи, които са за себе си.
И само няколко палачи
стоят – да паднеш на колене,

да бъдеш в сянката им никой.
Но те не могат. Те не знаят – 
по хълма стръмен се изкачват
повярвалите във Различното.

От сенките ще се изправят
душите, тръгнали към рая –
безукорно обичали.
Дойде Пасхалната неделя.

ПОСОКИ

Гледам само нагоре. И се завъртам
като хвърчило, което отива
да изгори във дома на Слънцето
и пепелта му ще е красива.

Гледам само надолу. И се завъртам.
Усещам цялото земно притегляне,
а непосилно е да го издържам
до края на Времето.

Гледам само напред.
И съм си същата.

ХИЛЯДОЛЕТИЯ НАДЕЖДА

Във космическата тишина спрях да се 
огледам – 

стъпките на самотата тичат по алеите.
В лабиринтите на времето влизам за 

последно,
за излизането ми ще трябва Вечност.

Следвам огнения дъх на минотаврите.
Ослепяла – трябва да прогледна.
И проплаквам късно, но в прераждане.
След хилядолетия надежда.
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РАДИ РАДЕВ

НЕПТУН
От две години пазя това мяс-

то от стихиите на Черно море. 
Стоя изправен с исполинския си 
ръст и с огромния четириметров 
тризъбец в края на построения 
специално за мен мостик. 

Ще кажете, че си въобразя-
вам. Не. Целият мост е ограден с 
парапет и няма къде да пристане 
корабчето от Варна за някогаш-
ната „Дружба“. А корабче отдав-
на няма. Отколешната местност 
„Св. Св. Константин и Елена“ с 
брилянтни плажове и златисто 
жълт ситен пясък е минало. Ня-
кога в тази местност бяха лозя-
та на с. Кестрич, после Царево 
село, сега – Виница. Все още 
стои старият манастир с аязмо-
то. Вашите предци са почитали 
своите християнски светци и ви-
наги са се събирали на храмовия 
празник стотици поклонници. 
Отдавна си замина и щадящия 
природата курорт „Дружба“. 
Кой е решил да ме обърне с гръб 
към морето – мене, неговият цар 
и господар още се чудя. Сега ща 
не ща гледам „чудото“ сътворе-
но през последните пет години. 
Триста метра крепостна стена 
на брега, изкуствено езеро огра-
дено с каменен вълнолом от ръ-
бести, меки камъни, засипани с 
тонове пръст и тук там подсиле-
ни с тетраедри и тетраподи. Гле-
дам растителни видове каквито 
тук никога не е имало. Вила 
„Чинка“, ресторанти, кафенета и 
кули, кули, бойници и площад-
ки с тежки бутафорни оръдия. 
Може би нечие болно въобра-
жение е присъздало пиратския 
рай на Тартуга и Карибите. От-
плеснах се. Там винаги съм се 
чувствал добре и естествено. Но 
тук… Суета… Няма  плаж да се 
отъркаля едно магаре, а те вече 
строят китайска стена на втора 
линия. Не познавам скулптора, 
моя баща, но съм му благодарен, 
че ми е сложил препаска и съм в 
цял ръст. В дясната си ръка дър-
жа тризъбеца, но поне лявата ми 
е оставил свободна. По нея от 
лакътя надолу и косъмче патина 
не остана. Тя блести на слънце-
то и ме заслепява. За нея през 
лятото се ловят летовниците да 
се снимат и да си правят селфи. 
Затова съм благодарен за препа-
ската, че иначе... Срам. Но лято-
то е само три месеца. Тогава съм 
по щастлив, че гледам всякакви 
хора, слушам истории за време-
ната преди и сега. От както свят 
светува пороците са си същите, 
но вече са по-изтънчени, префи-
нени, безочливи и нагли. Десет-
те божи заповеди са за глупаци-
те. Моралът е просто слабоумие. 

Преди седмица една вечер в 
три след полунощ се разходих до 
моя приятел стария чинар дето 
чукна триста години наскоро. 
Живее си той забравен на але-

ята-бит пазар срещу хотел „Ас-
тор гарден“. Омръзнало му да 
моли бог да го прибере защото 
каза ми той: „Телата са преход-
ни и само духът е вечен.“ Не ги 
разбирам тези глезеници на Бог, 
хората, как не могат да осмислят 
живота си и живеят сякаш нико-
га няма да умрат и умират сякаш 
никога не са живели. Това лято 
беше горещо и тежко, оплаках 
се на чинара аз:

– Не стига, че през деня по 
моста постоянно пъплят хора 
като мравки и непрекъснато се 
снимат и се вглеждат в мен… 
Лошото е, че не мога да мръдна, 
не мога и да се почеша. Вечер 
пък всичко е осветено и пак –  
светкавици. Тези хора не спят ли 
? Вчера едно момченце се вгледа 
в мен и се развика: 

– Мамо, мамо виж този 
чичко как се поти горки-
ят, вода се стича по него.                                                                                
– Това е статуя от 
бронз, моето момче. 
Тя не се поти. Вода-
та е от пръските на 
морето.

 „Прав си, моето 
момче, пот е това. 
Възрастните нямат 
въображение.“ едва 
се въздържах да не 
викна с пълен глас. 
За малко да забравя, 
че съм статуя. Тази 
нощ ще се окъпя в морето, но 
уви... Към 1 часа след полунощ 
край мен насядаха цяла тум-
ба тийнейджъри с бири в ръце. 
Смееха се и си говореха за коли, 
пари и секс.

– Колкото и да си велик, бо-
гат, умен и учен – дори да си све-
товен символ и кумир най-много 
да станеш като този езически 
бог в пенсия – бронзова статуя.

– Могат да ти сложат препа-
ска или да ти покажат карантия-
та – присмя ми се едно момиче. 

– По-добре да сме неграмот-
ни и да правим само секс. След 
гимназията – в пенсия или на 
помощи.

Някой наду магнетофона. 
Чалгата започна да ме влудява. 
Полуголите полудеца се кривяха 
неистово. Гледам в краката ми 
две прилепнали полуголи хлапе-
та правят маймунски движения. 
Само да не видя сега и римска 
вакханалия, че току виж... На-
дигнах морето и още първите 
вълни ги прогониха и измиха 
краката ми от бирата и пикнята 
по тях. 

Днес е 22 декември, пълна 
скука. Астрономическа зима. 
Нарочно държа морето кротко. 
По парапета на моста са накаца-
ли двайсетина гарги. Как няма 
паве един корморан. Откъде се 
навъдиха толкова много гарги 
в този курорт? Гледам омразни-
те гарги и си мисля. Какво ме 
задържа на този мост. Да съм 
обещавал на някого да пазя този 
луксозен кич или крадените ми-
лиони на инвеститорите. Не! Ре-

ших. Тази нощ ще надигна мо-
рето. Ще разбия този бутафорен 
рай и ще скоча. Хората ще си 
помислят, че морето ме е отнес-
ло. До полунощ ми остават още 
10 часа на този нещастен мост. 
По-добре е да се позабавлявам. 
Привиках лефера, чернокопа и 
сафрида да се гонят край моста. 
Сега ще дойдат и рибари. Те са 
като котките – винаги усещат 
рибата. Така няма да съм сам. 
Много рано се стъмнява днес. 
Северният вятър бая брули. Сух 
студ. Я, един  рибар пристига 
на колело. Подпря колелото на 
парапета и закачи на кормилото 
една метална мрежа. Бързо под-
готви такъмите и заметна сръч-
но. На минутата извади един по-
ловин килограмов лефер и очите 
му светнаха. Нека за последно 
да направя удоволствието на 
един рибар с улов, за който ще 
говори докато е жив. И леферът 

тръгна... Лови ри-
барят и пълни ме-
талната мрежа. Аз 
чувам трескавите 
му мисли: „Падна 
ли ми сега… Ще на-
ловя двайсет кила. 
Като го продам по 
15 лева – ето ти 300 
лева. Дай боже пет 
такива дни и съм 
си купил един фол-
ксваген за 1500 лв. 

Стига съм мръзнал с това коле-
ло.“

Алчността дали е присъща 
само на беднотията си мисля и 
го гледам как стръвно лови и 
пълни голямата телена мрежа. 
Рибата се мята на сухо и вече 
съм бесен. С тризъбеца си от-
качих мрежата от колелото и я 
хвърлих в морето. Той, унесен 
да гледа плувката въобще не 
забеляза. Извади поредния ху-
бав лефер, обърна се да го сло-
жи в мрежата и като видя, че я 
няма започна да се оглежда. На 
моста няма никой. Леферът се 
изплъзна от ръката му подско-
чи два пъти по бетона и цопна 
в морето. Почти луднал рибарят 
ме обиколи няколко пъти. Никой 
няма. Тогава видя, че тризъбе-
цът ми сочи към брега и без да 
прибира такъмите скочи на ко-
лелото си и отпраши към брега. 
Съвсем на време, защото една 
вълна хукна след него по моста. 
Гледах го как бяга с колелото в 
ръце по стълбите. Хвърлих след 
него тризъбеца и той се заби в 
пясъка. Скочих в морето. Незем-
на благодат е това. Рибите за-
плуваха с мен към Калиакра. 
Морето кипна след мен. Стихия-
та смаза брега. Днес е 24 декем-
ври. Вестникът във Варна изле-
зе с голяма статия за бедствието, 
оставило без плаж курорта „Св. 
Св. Константин и Елена“. Какво 
беше това чудо, възкликва вест-
никът, местно цунами или ня-
какво божие отмъщение за вар-
ненския залив. Такова вълнение 
е имало през 1981 година. когато 

са правили укрепването на брега 
на резиденция „Евксиноград“ и 
буните. Морето е отнесло два 40 
тонни Камаза, пълни с камъни и 
огромен агрегат тогава през но-
щта. 

На тясната ивица останал 
пясък под вила „Чинка“ работни-
ците намерили голямото копие 
на бога Нептун, забито в земя-
та. От самия него няма и следа. 
По-старите Варненци говорят 
вече, че това е лоша поличба за 
нашия туризъм. Морето не го е 
взело, а Нептун сам е напуснал 
това място, разочарован от нас, 
хората.

ПОДАРЪКЪТ 
НА БАЛТИЙ-
СКО МОРЕ

Стокхолм, 24 април 1961 г. 
Инженер Андерс Франсен успя 
да извади от морето пред очите 
на хилядите зяпачи най-запазе-
ния брилянт на шведското кора-
боплаване от 17 век, военният 
кораб „Васа“. Това произведе-
ние на изкуството показа целия 
си блясък едва на 15 юни 1990 
година – 30 години време, през 
което шведите дадоха мило за 
драго да реставрират, импрег-
нират и възстановят отколешна-
та красота на дългия 69 метра, 
широк 22,40 метра и висок 14 
метра кораб. Вкараха го в специ-
ално построения за него музей, 
нищо, че газенето му беше 4,50 
метра. Това беше една неверо-
ятна цветна илюстрация на кич 
от ХХVII век по съвременните 
стандарти за изящество и кра-
сота. Апотеоз за ненадминато 
майсторство, ексцентричност и 
самоувереност на тогавашните 
шведски корабостроители. Ма-
нията за величие и налагане на 
едноличната воля на крал Густав 
Адолф-втори над своите съседи 
и света. Огромната огнева мощ 
на 64 броя 24 дюймови бронзови 
оръдия е достигната от Англия 
след цели 30 години, а от дру-
гите държави – едва след век. 
Кралят на Швеция решил да въз-
действа на враговете си и психо-
логически чрез 700 скулптури, 
500 от които фигурални. Фигури 
от египетската, древногръцката 
и римска митология, съчетани 
със скандинавската традиция 
и шведското величие: фигури 
на русалки, морски чудовища 
и тритони. Страшният, разярен 
лъв на  вълнореза, готов да раз-
къса противника подкрепен от 
митичния Херкулес. Двете стра-
ни на кърмата са гарнирани с 64 
лъвски глави на оръдейните ка-
паци на двете палуби. Носещите 
греди на всички фигури са боя-
дисани в червено. Скулптурите 
са в естествен цвят и обковани 
в злато. На кърмата в образи е 
написана римската история от 
Тиберий до Септимий Севар. На 

най-високата част е шведски-
ят герб и самият крал на млади 
години с дълга коса, охраняван 
от два грифона, предците му 
на трона. Дали тази невероятна 
украса, създадена от 9 скулпту-
ри начело с Мартен Редгмер и 
стотина помощници не е по-скъ-
па от 64-те бронзови оръдия на 
борда, никога няма да узнаем. 
Едно е ясно, че нито мощните 
оръдия, нито невероятната кра-
сота на кораба са уплашили съв-
ременниците на Густав Адолф. 
Когато корабите, а не човеците 
мерят времето, то просто е една 
песъчинка. Днес със своята ис-
тинност и красота кораба „Васа“ 
буди  възхищение и омайва ми-
лионите посетители. 

Същите чувства са изпит-
вали хилядите шведи, дошли в 
залива на Стокхолм да гледат 
невероятния за времето си  кра-
савец преди около четири века: 
на 10-ти август 1628 г. Тогава от 
стапела на крепостта Ваксхолм 
гордо слиза на вода „Васа“ – 
корабът чудо. Кралят вижда в 
него мощта на своето величие и 
възкликва: „Непобедим е моят 
флагман!“ 

Човек предполага, но Гос-
под разполага. Примери за това 
много. Капитан Сьофринг Хан-
сен повежда кораба. Не изминал 
и миля от брега, красавецът дава 
салют с оръдията си от левия  
борд. Огромният бял лебед се 
обвива в дим. На салюта отгова-
ря бреговата артилерия. Корабът 
изчезва в димната завеса: 

– Боже, каква страшна мощ 
имат оръдията ни! – се чуват 
възклицания от тълпата. Задухал 
силен вятър и пушекът се разне-
съл. Всички видели как големи-
ят кораб се наклонил на левия 
си борд и мачтите му потънали в 
тихото море. За няколко минути 
корабът изчезнал в дълбокия за-
лив: викове на отчаяние и упла-
ха. Заедно с кораба потънали и 
50 души от 400 членния екипаж. 
Кралят разпорежда разследване 
на катастрофата. Комисията не 
намира виновни. Всичко е пра-
вено по заповед на краля и е по-
дписано от него: размерите на 
кораба, както и броят, и разполо-
жението на оръдията.

Така страшилището, госпо-
дарят на Балтийско море, потъна 
безславно, както и господството 
на Швеция в това северно море. 
Невероятната арогантност и 
високомерие на Густав Адолф 
– втори превърна „Васа“ в един 
митичен прозорец към късното 
средновековие. 

Днес милиони хора виждат 
приказките като една реалност. 
Шведите имат поговорка: „Как-
вото е добро за бог, е добро и за 
нас!“ 

Студените води на Балтика 
спряха червояда, а шведите им-
прегнираха целия кораб и го за-
пазиха за поколенията. 

Но никой не може да спре 
червояда на времето.
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ВИКТОР САВЧЕВ

БАЛАДА ЗА УВАЖЕНИЕТО

Има го, то съществува!
Изоставено и сега в пълна нищета.
За мнозина е нечувано, а от хората обожествявано.
Плач, вреда и безнадеждност,
благодарение на тях е все още в известност.
Всеки го кръщава, на какво ли не го оприличава.
Истински познавано...
Като лъч от копие сякаш пронизал се
през клоните на величествения Игдрасил.

Вода студена от извора всемирен:
Три глътки в необходимост за свят смирен.
За съдбата, що се прекроява,
Нужна е мъдрост, която да я покорява.
Животът извира, тече ли тече...
Студенина греховна, съхне, вехне...
Огънят, лишен от своя мор,
непознаваем за ледения зов,
остава непокътнат во веки веков.

Да поемеш отговорност,
В това е цялата върховност.
Молба отхвърлена не се прощава,
прахът се възобновява.
Вълкът единак, да се доказва трябва пак,
Замръзналият гарван е на Земята господар,
какво ще дръзне да се противопостави на тази твар?
Небесният светилник, разпространител 

на безкрайното,
че вечно е само едно нещо: Уважението!

О, Покровителю на желанията, на вечната наслада,
Царю на сенките, на вечната неизява,
Господарю на всяка истинност и заслуженост,
Кръстнико на семейната сплотеност,
как в този род греховен, намираш място за тоя, 

който не е позорен?
Респект, ти си този, който поставяш порока 

в прекроение.
Ти носиш едно истинско прозрение!
Напълно заслужено ти свалям шапка,
за способността ти да отделяш всяка една чиста капка. 

ДА СИ САМ

Глас без думи, разтрошено стъклото прозрачно,
няма го този вик, незначителен порив,
тази безсмислена глупост в цялата си лудост,
че сред хората човекът е повече личност.
Еднаквост, равна на тъжната нерадост,
уникалността в този свят червен
е наистина ценна само за мен!

Няма кой да ме чуе под тези тежки стъпки,

МЛАДЕЖКИЯТ ДУХ 
И ЛИТЕРАТУРАТА

няма кой да ми каже сам ли съм, не съм ли.
А дали ще има значение, в което и да е време
да бъда съучастник в едно сладко провинение?
Да обърна гръб на тъгата, вкоренена в света.
И да заживея в тон с моята неутрална девица,
майка на времето, опита, на развитието чистотата.

Кралицата на моите мечти,
Самота, това ти ли си в мъглата?
Скрита и непознаваема за непросветените,
ти отговаряш на зова на всяко разбито сърце
Няма друга такава като теб,
която на най-тъжовни и духом сломени
помагаш чрез тъмнината твоя да открият, че са 

пременени.

МОЯТ ПЪТ

Една усмивка тъжна,
породена от единствена несбъдвана мечта.
Един блян, някога познаван,
сега на несъществуване наказан.
Един есенен пейзаж,
обречен на съдбата на всезнайния типаж.

Позорен и греховен
е животът в този краен кръг представен.
Приликата на всекиго присъща,
е в това си естество напълно една и съща.
Непознаваема е тази ценност,
че като пастир в своята цялост, презираш тази 
еднаквост.

Отвъд оградата, съзнавайки своята същност,
си принуден да се изправиш, макар и в несигурност.
Самотата в своята многоликост, разкрива своята 
пъстрота,
нашепвайки вечната истинност на света,
че душата, въпреки своята наивност,
е готова да разкрие една смразяваща 
неповторимост.
 

ГЕОРГИ СОКОЛОВ

ЦЪФНАХА

Дървета гърбаво изправени и белобради
стърчат нестройно между ниски сгради.

На място са – загрубели, сухи, изронени,
като тях напоени с прах, почти бетонени.

Всички до едно са побелели.
И не само те са разцъфтели.
Сладкият им мирис се смесва с този
на изгорял автомобилен газ
и на новоизлюпени цветя из малките градини.
В тях видях любимо гроздче от малките години.
И мека топлина обхвана цялото ми тяло.
Не са останали много детски спомени,
от които щастието не е изветряло.

А горе – чуруликане в игрив полет.
Цветя, коли, животни, почва – 
всичко мирише на пролет.
Животът пак започва.

КРЪГОВЕ

Понякога седя и си мисля, понякога просто седя,
понеже каквото си мисля, в кръгчета се въртя.

Такова е цялото ми съществуване.
Кръгове: на циклично учене робуване.
Преоткривам топла вода, колела, Америка.
Тъпча по отъпкан от великани път в снега.

Като вързан за колче тичам – в кръг.
Тъкмо, аха-аха, да се откъсна,
стъпка напред, ще се просна
и застинала в мен ще е мойта кръв.

ИДЕИ. АЗ?

Няма да изчезна и все едно не ме е имало.
Всяко мое хрумване някому е хрумвало.
Ако идеята заформена съвсем не е – 
на път e да стане нечие творение.

Трябва ни една и съща основа
и ние – „неповторимите” същества
достигаме до същото – до онова,
до което е достигнал „оногова”.

Аз виждам във всичко свое
частите на нещо чуждо.
А вече като има, това „мое”
дали е изобщо нужно?

ЛАВРОВ ВЕНЕЦ
MEMENTO MORI

На главата ми венец… изсъхнал.
Почивам върху стари лаври.
И от венеца парчета се ронят.
„Лоши думи” за мен се говорят.
Това не значи, че са гаври.
Може би някой истина е изтъкнал.

Грешка човешка – успех няма вечно.
С достойнство да сляза от висок праг,
по-добре е. Не ще лъсне моят страх,
не ще е падение – тъжно и смешно.

Еднакво с всички съм се пръкнал.
Казано е: „Не забравяй смъртта!”
Мъдри думи – на гордост отрова.
Първи и втори – равни са в гроба.
И ще се завърна и аз в пръстта,
точно като тях и венеца – изсъхнал.
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VII МЕЖДУНАРОДEН ФЕСТИВАЛ НА ПОЕЗИЯТА „ДУХОВНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ – ПЛОВДИВ 2021 (28, 29 май)
ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ЛИТЕРАТУРНО ОБЩЕСТВО“ – ВАРНА (ЛИО) И НА АСОЦИАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИ 

ПИСАТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ ОТ ДРУГИ КОНТИНЕНТИ (АСЕПИ – СЕПИ, ВАРНА) СРЕД 64-ТЕ УЧАСТНИЦИ

ИЗ АЛМАНАХ 2021 –  „НА КОГО СЕ УСМИХВА ДУШАТА“
СТЕФАН САРАНДЕВ

ФРЕГАТАТА
НА МЛАДОСТТА

Като стрела опъната на лък 
фрегатата в очакване трепти, 
че чака я далечен път 
през бури, урагани и мъгли.

И бушпритът насочен към целта 
по хоризонта пътя начертава, 
а такелажа с белите плата 
в небето гледа – що ли предвещава?...

Разсъмва се… Припламва 
хоризонтът…
И гларус бял над рейда прелетя.
Уж плах, със силна страст неземна
отнейде вятър волен налетя.

Потръпна тялото й стройно,
огънаха се мачтите за миг.
Набъбнаха и грот, и кливер,
Форщевенът нададе вик…

И впусна се в морето необятно
към изгрева фрегата пак с нас.
Земята, стоплена от слънце лятно
с ръката махна й: „На добър час!“

Морета, океани ще кръстосва,
килватерът спокоен ще гори – 
в платната вятърът ще се докосва
на младостта със светлите мечти.

ВАРТА БЕРБЕРЯН-ГАРАБЕДЯН

СБЛИЖАВАНЕ

Небето се сниши над мен,
щом не можах да се издигна,
и бързо в интервал скъсен
ми позволи до го достигна.

Протегнах жадно две ръце,
докоснах облаците меки,
над мен небесното море
простря космически пътеки.

Обгърна ме изящен пух,
в стихиен устрем ме понесе,
душата ми запя по слух
и зазвуча с красива песен.
 
Небето в миг я приюти 
в просторите си синеоки,
отнесе мисли и мечти
към чудни светове високи.

ГАБРИЕЛА СТЕФАНОВА

САМОТА

Сама в дома си останах,
поливам през ден цветята.
Спомените да живея не престанах, 

тъгува ми сърцето за всяко от децата.

Заминаха и трите надалече
със стремеж целите си да постигнат – 
дано да помнят и да осъзнават вече,
че родината е тук където и да стигнат.

Останала съм сама в празна къща, 
в двора само с розите бодливи…
Чакам ги едно подир едно 

да се завръщат,
но пали в мен горчивината огнени 

фитили.

Сама в дома си останах, 
поливам през ден цветята… 
Да тая надежди не престанах,
че ще се върне всяко едно от децата 

ГЕРГАНА СЛАВОВА

РЕКИ                         

… Вселенските реки 
различно криволичат 
и всяка търси своя брод, 
животът на това ни учи 
откакто тука сме – без срок…
Всяка търси бряг единствен.
Разделя го, поделя го на две
и слива се със същността им
мечтата силна за море.
Така реките отминават
и всеки път различни са за нас,
а в същността им жива плава
стремежът вечно
да целуват своя бряг.

ПРЕОДОЛЯВАНЕ                           

Премръзнаха ръцете ми
леда да стоплят
в януарския зимен студ.
Да се опитват нозете ми
да оставят след мене път.
Пъртина да направят…
И сто години все да вървят…
Аз без вина да се изправя
пред небесния съд.
… Пак тебе ще обичам
и само теб ще зова,
защото ме научи
не просто да сричам,
а обичта ти да чета.

ДИМА ДИМИТРОВА

ПРОЗРЕНИЕ

Догаря на минутите свещта.
На свършека
Изкачвам стъпалата.
Броя невидимите си неща,
които скрила тайно бях
в душата.

Тук бях в безмълвието звук един.

Сълзица бях в окото на детето.
И птица бях в политналия клин,
зареял се високо във небето.

Светулчица във тъмнината бях.
С росата по тревите млади тичах.
И в лятото последно
аз разбрах:
за да живея – 
трябва да обичам!

ДИМО СТОЯНОВ

НИЕ

На жена ми

Кой тихо по прозореца почуква
и кой свенливо в стаята стои?
Кой върху устните полека
оставя трепетни следи?

Ти скитницата – аз морякът волен.
Ти си морето – аз брегът корав.
Навън повява леденият полъх,
а в стаята на лятото жарта

на горски ягоди и боровинки,
на макове край грейнали жита,
на плажовете с топли песъчинки
и плиска ме насрещната вълна.

Денят е кратък, а нощта е миг.
Осъмнали отново пред раздялата,
попитай ме наситих ли се аз,
когато ти подам ръце на гарата.

Насища ли се на море морякът,
ако морето с порив го прегръща?
Докоснала веднъж брега вълната,
ще си отива и ще се завръща.

ЗОРКА ВЪЛЧЕВА

КАТО ГОДИШНИТЕ 
СЕЗОНИ

Животът ни тъй се мени – 
като годишните сезони:
младост с пролетта сравни,
че пеперуди гони.

А в лятото е зрелостта –
семейство, дом, дечица носи.
И грижите, и радостта
задават все въпроси.

И неусетно есента
настъпва златна, натежала.
Но секва бавно песента,
че с времето е отлетяла.

След всичко чука старостта – 
немощна, тъжна побеляла…
И ни остава само мъдростта,
щом зимата е долетяла.

***
Аз искам винаги да съм до теб – 
обичам те и все ще те обичам.
И денонощно, дала съм обет:
до теб ще бъда – колко ме привличаш.

Не вярвам, че това е решен ход.
Не вярвам някой ден да съжалявам…
Не мога аз да те превърна в епизод…
И заедно живота ни ще продължава.

EЛЕНА ДИМИТРОВА

ЯВЛЕНИЕ

През девет планини
при мен ще дойдеш – 
умората звъни,
но всичко помниш.

Мракът се стопява
след първата искрица,
слънцето изгрява
и полита птица.

Чувствам топлината
в своята душа,
питам тишината 
хиляди неща…

Всичко затрептява,
всичко е магия
и запролетява:
зимата се скрива.

ЙОРДАНКА НЕНЧЕВА

ИМА ПЪТ

Бяхме един до друг.                                                                                             
Отлетяхме в различни посоки.                                                                                  
Разбихме сърцата си горещи.                                                                                                      
Не повярвахме на любовта на свещи.                                                                   
Търся те!                                                                                                                           
Искам те!                                                                                                         
Моля те, чакам те!                                                                                                             
Няма те…
Все още сме като деца влюбени,                                                                                      
в житейската джунгла изгубени.                                                                                      
Търсим пътя един към друг                                                                                                
и си вярваме, че го има.

В БЕЗКРАЙНОСТТА

Безкрайността не е                                                                                          
само математическо понятие                                                                             
от плюс до минус безкрайност.                                                                                                                                     
 Безкрайността е в пространството                                                                                     
и във времето.

Безкрайността е в любовта Божия                                                                           
и в любовта между хората.                                                                           
Безкрайността е във вярата и в доброто.
Безкрайността е в свободата.                                                         
Безкрайността е в 

перспективата и красотата.
Безкрайността е на всеки в душата.
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Захванах се с темата „ОР-
ФЕЙ” много отдавна. Искаше ми 
се да събера написаното за него 
от античните и съвременните ав-
тори, да прослушам музикалните 
произведения, посветени на този 
античен герой-музикант, да из-
диря местата по света където в 
художествени произведения е по-
знат неговият образ и най-после 
да се опитам да се доближа до 
представата как са звучали него-
вите музикални етюди и неговата 
философия в собствените му про-
изведения, доколкото са оцелели 

до наши дни... Това бе една все-
поглъщаща цел, но удоволстви-
тето от напредъка си струваше. 
Не мисля, че съм систематизарал 
събраните справки и препратки 
още, така че да станат достъпни 
за силно интересуващия се чита-
тел и изследовател. Дано някога 
успея…

Все пак ще хвърля светлина и 
върху подхода си.

ОРФЕЕВАТА ЛИРА е все-
признат образ и еманация в му-
зикалното  изкуство в световни-
те оркестри и в архитектурата 
на почти всички оперни театри. 
Стилизирана понякога само с 
три струни, тя грабва със своята 

С ИНТЕРЕС, ВЪЛНЕНИЕ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО И ТВОРЧЕСКО
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ИЗКУСТВОТО НА АНТИЧНОСТТА

(или ВАРНЕНЕЦЪТ ЕМИЛ ДИМОВ ПО ОРФЕЕВИТЕ СЛЕДИ)
– блиц-разказ на филантропа, бизнесмен, изкушен от историята и музиката  –

простота и въздействие. Да съ-
бера фотоси от всички световни 
театри с орфееви мотиви бих мо-
гъл и във времето да се справя, си 
помислих. А и Интернет даваше 
достъп до почти всичко... Така 
днес каталогът ми не е малък.

Захванах се също да изработя 
ОРФЕЕВА ЛИРА във вид както 
се предполага, че е изглеждала по 
времето когато Орфей е живял и 
е упоменат в похода му с „Арго-
навтите” – приблизително 1300 
години пр. Хр. Открих по обяви 
рогата на елен „шилар” (елен), 

както коруба на костенурка от 
времето преди да бъде наложена 
забрана за улова им. Струните в 
древността са били от животин-
ски материал… Някои съвремен-
ни производители на музикални 
инструменти имат знанията и 
уменията да произвеждат таки-
ва струни и днес. Но първона-
чалният ми опит бе с найлонови 
струни… После ги смених. Дър-
вените части и ключовете на ор-
феевата лира са от дъб. И така се 
стигна до изработката на седем-
струнна лира, която издава тихи, 
но понятни звуци... Притежавам я 
като артефакт.

Но как да възкръсне МУЗИ-

КАТА НА ОРФЕЙ? Къде да се 
търсят музикалните мотиви? Из-
следванията сочеха, че вероятно е  
използвана пентатониката...

Разрових се в музикалната 
библиотека, където попаднах на 
сборника на Николай Кауфман, 
който вещо беше отбелязал  на-
родните песни с пентатонични 
мотиви. Щом Орфей е бил чедо 
на планината Родопа, то къде 
другаде, ако не в родопска пе-

сен, ще се носят през 
вековете неговите му-
зикални мотиви. И аз 
открих песента, която 
най-подхождаше да 
нарека „орфеев сиг-
нал”.

За по-лесно отзву-
чаване я превърнах в 
електронен вариант с 
приравняване към ин-
струмента арфа!

С тази лира се по-
явихме с единомиш-
леници и приятели на 
Роженския събор...

Там се запознах с 
писателя Николай Ги-
гов, посветил живота 
си на легендата за Ор-
фей. Неговите книги за 

Орфей възбуждаха преди и сега 
възбуждат въображението ми. Те 
са на половина изследователски 
и на половина емоционални, без 
което един поет, един писател не 
може. 

После ме осени идеята съз-
даденото вече от мен във Варна 
Орфеево общество, на което съм 
председател (от 2014 г.) да учре-
ди наградата „Орфей Тракиецът“. 
Тази награда е за принос в из-
куството и осмисля връзката на 
изкуството с античността. Тя 
има смисъла на признание за по-
стижения в областта на музиката 
и изкуствата, свързани с нея – 

най-вече поезията. Получавана е 
досега от Гео Чобанов – оперен 
певец от Варна за  участието му 
във филма за траките „Двойната 
брадва ”, а тази година за 24 май 
я получава писателят Станислав 
Пенев. Той я заслужи със стихо-
творенията си: „Вълнение“, „Този 
час е минута“ и „Любовта“ от 
стихосбирката му „Влюбени сти-
хотворения“, които през послед-
ните 3,4 години станаха тексто-
ве на песни (композитор е Доно 
Цветков от Варна), изпълнени от 
именити наши поп изпълнители: 
Стефан Митров, Петя Буюкли-
ева, Татяна Лолова и Орлин Го-
ранов в дует. Особено последната 
песен – „ЛЮБОВТА“, записана 
от Игор Марковски и представена 
на 25.03.2021 г. покори в продъл-
жение на 3 седмици 1-вото място 
на „БНР Топ 20 Национална сед-

мична класация за българска поп 
и рок музика“ и продължава да е 
там, а в ЮТУБ има над 315 000 
показвания (за 6 седмици). Това 
е нещо като тираж на стихотворе-
нието „ЛЮБОВТА“ – представя-
те ли си: триста хиляден тираж…

В Орфеево общество оценя-
ваме това постижение на нашия 
съгражданин, което е на нацио-
нално и международно ниво.

Наградата „Орфей Тра-
киецът“ за 2021 г. получават също 
и Доно Цветков – музика, и Кра-
симир Илиев – аранжимент на 
песента „ЛЮБОВТА“. Един вар-
ненски екип, към който и очаква-
нията се увеличават.

Тази награда се присъжда и 
на Татяна Лолова – посмъртно, 
както и на Орлин Горанов.

29.04.2021 г.
записа: Гергана Кирякова

Орфей - единственият човек: човекът на изкуството, влязал и излязал от Ада
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Продължение от брой 4 (69) 2020 г.

СИЛВИЯ МАЛИНОВСКА, 
Ирландия

Кристално окачване
Дискретна енергия
И експериментален режим
Раздяла и други светове
Тишина и вик
Отклонение
Театрална машина
Като слюнка върху езика – 
Разум в ръката
И карта на космоса
На планетата Земя
Това е нашият свят
Хаос
И милиони въпроси
В съкровищницата на информацията
На собствения ум
Моята връзка със света
Осезаем носител
Ново тяло
Нова земя
Царство на космическия кикот
В реалната игра

*** 
Вкус на приемане
Храна
И жива реакция
Процес и биене на тревога
Добра е за него
Разнообразна комбинация от значения
Спомени и скок към висините
В перспективата на съзнателна 

еволюция
Има глас
Нисък
Бурен
Добър
Глас който храни
Страшно красив
И присъствие
Близо точно под кожата
Емоции и сълзи по бузите
Говореше се и преди
Сега се разбра 
Съм
Аз Съм
С Тебе

*** 
Любовта
Е
Красива
Съвършена
Тя е Начало и Край
Цялост
Безкрайност
Мистерия
Бъдене

превод от полски: Розалия
Александрова

ВАДИМ КОВДА, Германия          

БЕЗКРАЙНОСТ

Ние идваме от безкрайността.   
И в безкрайността ще отлетим. 
Намираме тиха работа – в тишина:    
в градина на пейката седим.   

И към безкрайността съпричастни   
не си мислим често за нея.               
И ето, по-малко сме нещастни,  
неясни – в мислите си неясни,   
нетрайни в суматоха дневна живеем.   

АСОЦИАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПИСАТЕЛИ И 
ПИСАТЕЛИ ОТ ДРУГИ КОНТИНЕНТИ 

(АСЕПИ – СЕПИ, ВАРНА): ПОЕТИ С ТВОРБИ
НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

Ах, тази наша беда – безкрайност:    
тя се е стаила във всичко.         
Безполезни сме и небрежни до крайност      
и го носим в себе си лично!     

И моля се аз за дял по-скромен –  
тези размисли да преминат.         
Или от тях да няма и помен,       
или безкрайността да ни е климат.     

превод от немски: Станислав Пенев

ЙЕЖИ ГРАНОВСКИ – ЮРАГОС, 
Полша

РАДОСТТА ДО МЕНЕ
   на Зоша

със спокойствието на тишината
и нежния звук на вълните

са отбелязани по пясъка поетичните 
течения

където водата изплаква зрънцата
които като ежедневни радости
изграждат духовното богатство 

на бъденето заедно
търсех изгубен щастието

скитах се оставяйки на плажа 
следи от стъпки

унищожавани от настойчиви вълни
и намерих
моето Кехлибарче моята Юрата    

днес тя е точно до мене         
грижи се за домашното огнище
от кехлибарени пламъци

ОТКРИВАТЕЛИ
НА НАШЕТО ВРЕМЕ

деца в боси сънища 
търсеха все по-големи локви
пълни с попови лъжички за да ги газят
без значение от резултата

вълните винаги весело правеха път
на издяланите от кора лодки чиито   
платна от листа тип фрегата задвижвани 
от раздути до червено бузи

нищо че панталоните на по-големия 
брат

бяха окаляни до последната кръпка
мама се поскара на капитана   
на чаения кораб и му прости

днес приключението зове следващите 
поколения

не знам обаче дали ще отплуват 
в безкрайността

на дворните морета и океани
препълнени с почистващи препарати

ЕПИЗОД
В ЛЯТНА НОЩ

прозорци засенчени от тишината
в дълбока нощ
от стаята достига бръмчене
на спокоен сън – синът
сигурно знае че бдя
от втората чувам смях
вероятно върху екрана 
от спуснатите клепачи на жена ми
се движат образи
комедии от изминалия 
а аз
когато в далечината безпризорни кучета  
маркират територията си с лай
с треперещи пръсти щраквам 
по челото на компютъра и хвърлям
в чекмеджето на твърдия диск
поредното
неудовлетворено стихотворение. 

превод от полски: Розалия 
Александрова

ЛУИ-ФИЛИП ЕБЕР, Канада               

НОЩТА ВСЕ ОЩЕ Е НОЩ 

Колко пъти през нощта
ти се събуди
с отворени очи в тъмното
след пропадането в съня
от височината на капитанския мостик
в празнотата
след като те хвърлиха
зад борда в идващата вълна
но
вървяхте и вървяхте по улицата
и ти си мислеше, че си видял някого
който е стрелял по теб
непознат
въоръжен
на тъмно
вече преследващ те дълго време
за да те убие
а ти
седнал на леглото си
все още си жив
събуждащ се посред нощ
защо
защо си още жив?
не, най-вероятно
ти си безсмъртен
ти се осмеляваш да задаваш въпроси
защо си още жив
ти си безсмъртен
невинен
ти гледаш костите
на своите ръце
пръстите си
под набръчканата кожа
ти гледаш
навън със същия интерес
вали ли сняг?

един и същ въпрос те вдъхновява
в мен вали ли сняг?

превод от френски: Мария Томова

АДАМ ШЕМЕНЧИК, Великобритания

МОСТОВЕ 

мостовете служат 
за летене 
защо да ги строим тогава
защо да се правим 
че няма бездна
защо да се срещаме 
на половината път
където пропастта
е най-дълбока
защо са 
табелките
„в случай на, позвъни”
телефонът мълчи
звъни в ушите
как да се научиш на изкуството 
за еднократен полет
как да избягаш от плача
докато търсиш
любовта

МЕЧТИ

всичко за което мечтае
изчезва
иначе няма да бъде повече
мечта

мечтите са за това
да ги има

колко само са нещастни тези
които са ги реализирали 
всичките
отнели са си 
щастието

това е все едно да затвориш
в златна клетка
любимия
човек
трябва да го оставиш
свободен

личност е този
който не ти взема свободата

превод от полски: Розалия 
Александрова

АГНИЕШКА ЯЖЕМБОВСКА, 
Полша

УЛИЧКИ ОТ МИНАЛОТО

Онова време на черно-бялата снимка.
Без очила, с искра в очите,
накривена барета. С калинка,
сложена за фантазия, великолепен шал,
плетен на една кука.

Младост, любов, танц, безгрижие.
Търсене на следващите етажи на 
лятото,
без да поглеждаш в портмонето.
Гладки думи, сладки извинения.

Набор от успешни и неуспешни 
връзки.

Някакво „винаги“, някакво „никога“.
Ключът  към спомените, носен
в левия джоб до сърцето, е толкова лек.

На стр. 14
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АСОЦИАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПИСАТЕЛИ И 
ПИСАТЕЛИ ОТ ДРУГИ КОНТИНЕНТИ 

(АСЕПИ – СЕПИ, ВАРНА): ПОЕТИ С ТВОРБИ
НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

От стр. 13

***
Опитай се да ме откриеш
да ме намериш в механизмите на 
ежедневието  
в режими на ускореното време

където всяка минута
е жизнено важна                 

където всяко слънце
е по-голямо от още една 
човешка глупост  

***
Толкова любов има в мен,
колкото твоите завръщания
 у дома след работа,
колкото обаждания от път,

колкото въпроси за обяда
и списъка за пазаруване.

Толкова любов има в мен,
колкото загрижеността  за децата,
за времето, прекарано заедно някога,
за нашето време сега.

Не се налага да изучавам 
раменете ти,
те винаги имат
формата на усмивка.

превод от полски: Розалия 
Александрова  

МИХАИЛ МАСКАЕВ, Русия

НАПЪТСТВИЕ

Вдигни мрежите, прибери улова – 
успокой се: 

няма да те напусне твоето в живота.
Рибата със сол я засипи и не бой се,
повече няма да вземе тя от нивото…

Смей се, тъгувай, със сълзите си 
се измий:

горчивина, но и мед – всичко има 

в живота.
Само на душата без страх свободата 

й дай,
повече няма да вземе тя от нивото…

Вече си голям, женен – с къща, уреди се. 
Майка ти – не забравяй, вест чака 

в живота.
Цялата си душа й отдай и не се бой: 
повече няма да вземе тя от нивото…

Гняв не изпитвай и от любовта 
не се крий,

а ако е дошло и на смъртта времето, 
ти от родната пръстчица не се бой, 

в нея се свий:
повече няма да вземе тя от нивото…

***
Господи, колко е мрачно в равнината
когато замлъкнат гласовете на хората:
без човека даже и на картината
тъгуват и езера, и планини, и гори.
 
От земния подслон – няма по-нежна 

красота,
но без образа на божественото – 

пустота...
Нищо не е по-важно за природата
от земното чудо на вдъхновените 

чувства.

превод от руски: Станислав Пенев

АДАМ МАРЕК, Полша
 
НИЩО НЕ НИ 
ПРИНАДЛЕЖИ

приказките никога не са достатъчни
освен тези
казани на самия
себе си
трябва да спазвате мярка
във всичко
има малко истина

така че дори и за това
обичаш и си
обичан
така че огледалото не лъже

не го намерих в гората
папратовото цвете
и чая в облаците
го пия със своите
мисли

превод от полски: Тереса Мошчинска-
Лазарова

ГEРХАРД ФАЛКНЕР, Германия       

***
Напрегнато ме гледаш
от далечината на своята вътрешна 

необитаемост

от далечината на опустошеното 
влечение

според стародавния обряд
прегръщаш и убиваш
пълзиш нагоре по окото
носиш в очите си безмилостен блясък
но ме намираш сляп.
Намираш ме напълно сляп. 
Намираш ме безмилостен.

превод от немски: Станислав Пенев

ЯН ПИХЕТА, Полша

ПЪРВИ ПЛОДОВЕ
вълнение
окупираща храстит
армия птици

лека лодка пъпче като напръстник
малка
само да се гребе от джудже

не мога да заспя
мечтаейки за тебе
с брошки от зърна
отварям 
тялото ти

хайкуто ревнува
вместо мене
влиза през прозореца
луната 

по нишката на вените
котката на съжалението
скача 
върху кълбото от  нервите ми

чар толкова рядко срещан
днес си произведение на изкуството
момиче с перла
хора на моста
крайпътно куче

превод от полски: Ина Михайлова

От стр. 3
Когато говорим за 

България няма начин да не 
споменем и голямото световно 
богатство от съкровища, с кои-
то страната ни разполага. На 
територията на нашето мило 
отечество е открито най-ста-
рото златно съкровище в све-
та. То е намерено при разкопа-
ване на варненския енолитен 
никропол през 1972 г. на 4 км. 
западно от гр. Варна и на 500 
метра северно от Варненското 
езеро. Неговото реално те-
гло е над 6 кг. чисто злато. 
Съкровището датира от вто-
рата половина на 5000 години  
преди Христа (от Каменно-
медната) епоха. Днес златно-
то съкровище от Варненския 
енеолитен некропол се съх-
ранява във варненския архео-
логически музей в центъра на 
град Варна. Това съкровище се 
състои от 850 златни предме-
та от гроб номер 36, плюс 990 
златни предмета от гроб номер 
43. Други значителни и големи 

златни находки на територията 
на нашата страна са съкровище-
то от Хотница, което е изложено 
в музея на Второто българско 
царство във Велико Търново. 
Съкровището според учените 
датира от времето на енеолита и 
включва златни накити, гривни, 
синджири и човешки ритуални 
фигурки и предмети. Голяма и 
забележителна е златната купа 
от Казичене – Казиченското съ-
кровище, която се пази в музея 
на историята в София. А самата 
находка датира от 12-11 век пре-
ди Христа. Всичко посочено до 
тук само по себе си като факти 
красноречиво показва, че по на-
шите земи е имало много отдав-
на живот и цивилизации, които 
имат постижения, изпреварили 
своето време. 

Друго значимо българско съ-
кровище е златното съкровище 
от Вълчи трън, което включва 13 
големи златни предмета с общо 
тегло от 12 килограма и 425 гра-
ма. За направата само на най-го-
лемия съд от това съкровище са 
използвани 4,5 кг. злато. Това 
съкровище е единствено по рода 
си и няма аналог в други стра-
ни по света. Днес то се намира 
в националния археологически 
институт към музея на БАН. 

Друго много значимо злат-
но съкровище е от тракийската 
могила „Светица“. Основната 
част от него е златна маска, коя-
то се смята, че принадлежи на 
тракийския цар Терес и може 
да се види в националния ар-
хитектурен и исторически му-
зей в София. Други златни и 

значими съкровища са това от 
село Дъбене, Карловско, съ-
кровището от Кралево, както 
и Търговишкото съкровище, 
от Маломирово, от Златиница. 
Съкровището от Златиница е 
златен венец от лаврови листа 
с релефна пластична изработка, 
която изобразява богинята Нике 
в средата на венеца.

Златното съкровище от 
Летница може би е едно от 
най-внушителните златни съкро-
вища на България и разбира се 
няма как да пропуснем съкрови-
щето от Панагюрище. То е свър-
зано с обичаи и е златен ритуа-
лен царствен сервиз. Изработен 
е през четвърти, трети век преди 
Христа. Съдовете са изработени 
с изключително майсторство в 
детайлите и точност при изра-

Из книгата под печат „ЛЕКЦИИ ПО МОТИВАЦИЯ И РОДОЛЮБИЕ“ 
на писателката от Варна ГЕРГАНА СЛАВОВА

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СМЕ ГОРДИ, ЧЕ 
СМЕ БЪЛГАРИ

ботката. Златното съкровище 
от Панагюрище включва три 
ритона с форма на женска гла-
ва Амазонка, 2 ритона с форма 
на животинска глава, фиама 
с изображение на множество 
човешки глави, Божествена 
амфора-ритон и един Ритон с 
форма на козел. 

Всички тези златни съкро-
вища, заедно с всички остана-
ли сребърни съкровища наме-
рени в страната ни при раз-
копки, показват, че земята ни е 
древна и свята, и са предпос-
тавка да се гордеем от факта, 
че сме имали такива предци.

България разполага с над 
400 хижи и заслони, разполо-
жени по нейните планински 
върхове и хълмисти участъци. 
Високите планински върхо-
вете в България над 2000 ме-
тра и близо до 2000 метра са 
над 80. Това прави страната 
ни притегателна дистанция за 
много туристи, които обичат 
високопланинския туризъм и 
спортове.
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От трите, само Румянка при-
тежаваше ориенталска, източна

красота, предстояща за юве-
лирно доизкусуряване от годи-
ните. Отсега си личеше, че няма 
да е първа красавица, а чаровна и 
вълнуваща като тайнствена гръц-
ка статуя. Всичките им роднини 
твърдяха, че единствена е взела 
ведно с името, не само външ-
ността, но и характера на блаже-
нопочиващата Русанова майка.

Баба Румяна била буйна и не-
покорна на младини. Запленен от 
живостта и хубостта на момата, 
се пробвал турски бей да я граб-
не от дома, но през прозореца им, 
тя стреляла по него с бащината 
пушка. Макар да не го улучила, 
принудила се да избяга от къщи. 
Не се знаело каква сметка ще й 
потърси беят. Така попаднала в 
хайдушката чета, където се харе-
сала и пристанала на дядо им.

И още по- късмет имала, че 
тогавашният каймакамин се слу-
чил рядко разбран и спокоен чо-
век. На преклонна възраст, той 
не желаел дрязги и вълнения в 
района си. Приел подаръците от 
роднините и не сторил нищо на 

домашните ù. Така или иначе, 
преди опрощението, Румяна хай-
дутувала повече от година заед-
но с мъжа си, докато се забрави 
случката и ù дойде времето да 
ражда.

На нея казваха, мязала 
Румянка. Като две капки вода.

- Циганчето на татко! – с ро-
дителска обич често я беше галил 
Русан, просълзен от нежност.

Румянка се случи и бъбри-
цата, и непослушката, и живата 
съвест в семейството. Отстрани 
изглеждаше, че всичко ù е позво-
лено и няма наказания за инатлъ-
ка ù. Ама, не беше баш така. На 
нея най-често ù се четяха нравоу-
чения и я пращаха да върши туй 
и онуй за наказание.

Вярно е обаче и другото – 
че ù се прощаваше доста често. 
Защото, макар лютивите устен-
ца  да  бяха  непрекъснат  извор  
на недоволство, те улучваха не-
прощаващо и абсолютно точно 
недостатъците и грешките на 
неприятните ù хора. Това дете 
носеше в дар не само силата на 
прямотата, а и заедно с нея про-
ницателния ум на възрастен чо-
век. Можеше да те умили с не-
претенциозно ясните си детски 

наблюдения, но можеше и нео-
чаквано да ти даде умен съвет 
въз основа на тях. Кога успяваше 
всичко да види и чуе, или дори да 
се досети за скритото дълбоко в 
мислите, един Господ знае, но се 
оказваше винаги осведомена.

Затова и толкова често я об-
виняваха, че се бърка където не 
трябва. Или, че говори каквото ù 
падне. Истината обаче, си е ис-
тина. Дори да се опитваха да я 
скрият в себе си, чувстваха я.

Ръката на Васила напразно 
галеше в същия този миг коп-
ринено тъмните къдри на бун-
туващата се и негодуваща сре-
щу причината на настоящото 
си неразположение галеница. 
Сестриното действие никак не я 
успокояваше.

Трите дъщери на Райна и 
Русан! Гордостта на целия им 
земен живот. Съвсем различни 
по външност и характер, съвсем 
различни по хубост, по разсъд-
ливост и маниери, но страдащи 
еднакво от загубата на семейната 
си опора. Не чак толкова близки 
преди това, поради разликата в 
годините и различното им мисле-
не, сега след смъртта на родите-
лите им ги сближи толкова мно-

го,  до пълна преданост една на 
друга, до себеотдаване. Обичаха 
се безкрайно.

Вече останаха сами. За го-
дина се простиха и с майка и с 
татко. Без родител и стопанин се 
случиха и те, и неизброимите ба-
щини имоти. Без стабилна опора 
и ясно бъдеще.

Чичо им Стойно, твърде зает 
с многобройната си челяд, със 
собствените си ниви и ратаи, им 
помогна с каквото можа човекът. 
Ама накъде по-напред да се раз-
къса завалията? Шест деца има-
ше. Двама от синовете , търговци 
по гръцко, разпродаваха стоката 
му, но той трябваше да им я по-
дсигурява. Единствен третият 
стоеше тук, да помага. Хубаво, че 
големите му дъщери се задомиха 
в съседни села, ама и тях ходеше 
да наглежда отвреме-навреме. 
Най-малкото пък, най-свидното 
момиченце, изтърсачето им, се 
случи болнаво, та и за него се ис-
каха непрестанни грижи.

Стойно живееше в другия 
край на селото. За разлика от 
Русан, него пò го влечеше жи-
вотновъдството, не земеделието. 
Отглеждаше овце, кози, крави, та 
дори прекрасни кобилки и жреб-

чета. Не взе богата жена като 
брат си, но в никакъв случай, не 
би могъл да се оплаче от недои-
мък. Работата го натискаше, та 
го претрупваше даже. И колкото 
и да се опитваше да не си при-
знава гласно, в повече му идваха 
кахърите за братовото му семей-
ство.

Все пак, като милостив и 
длъжен на паметта на големия 
си брат, не изостави момичетата 
сами с трудностите и мъката им. 
Погрижи се колкото можа чове-
кът. Още повече, че навремето 
Русан хич не се двоуми – помог-
на му в тежък за битието му миг   
и с паричен заем и със съвети. 
Длъжник му оставаше до живот 
за тази му благост.

Е, да, сега трудно сколасва-
ше на две къщи. Чувстваше се 
прекалено уморен и каталясал. 
Натрупаните на плещите му го-
динки също имаха думата за тази 
му отпадналост. Но, нямаше друг 
начин.

Колко ли време обаче щеше 
да издържи на натоварването? 
Все в един миг ще се предаде. 
Как да им помага и занапред, 
акълът не му стигаше!

Откъде можеше да знае…

ЕЛИ ГЕОРГИЕВА из „ЧОРБАДЖИ РУСАНОВИТЕ ДЪЩЕРИ” 2019 г.

На 38-ия фестивал на бъл-
гарското кино „Златна роза“ във 
Варна на 1 октомври 2020 г. на-
градата на гилдия „Критика“ 
към СБФД за пълнометражен 
филм получи „Рая на Данте“ на 
Димитър Радев – режисьор и сце-
нарист на филма. („Рая на Данте“ 
е дебют на Димитър Радев в иг-
ралното кино.)

2 месеца по-късно 74-тият 
международен кинофестивал в 
град Салерно, Италия, прове-
ден онлайн, подслони около 250 
филма, между които 120 чуждес-
транни. Сред тях се нареди и бъл-
гарският филм „Рая на Данте”, за 

ВЕСКА ЯНАКИЕВА

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 7 МЕСЕЦА ФИЛМЪТ НА ВАРНЕНЕЦА ДИМИТЪР 
РАДЕВ – „РАЯ НА ДАНТЕ“ ШЕСТВА ПО КИНОФЕСТИВАЛИТЕ 

който това беше и първи показ в 
чужбина. 

През м. март 2021-ва на 25-
ия София Филм Фест „Рая на 
Данте“ също бе представен – като 
премиера, а на 43-тия Московски 
международен кинофестивал в 
края на м. април 2021-ва в извън-
конкурсната програма „Кирил 
Разлогов. Филмите на моя жи-
вот“ българският филм бе селек-
тиран  за три прожекции – на 24, 
26 и 28 април.

Три поколения български 
актьори пресъздават историята 
в „Рая на Данте“ (2020) на ре-
жисьора и сценариста Димитър 

Радев.
Разказът е за един човек, кой-

то търси изгубения смисъл, а ро-
лите са поверени на легендарна-
та Гинка Станчева, харизматич-
ния Владимир Пенев и младата 
Радина Боршош. От 30 години 
64-годишният Данте (Владимир 
Пенев) работи в печатница и се 
грижи за болната си майка. В 
рамките на една седмица Данте 
загубва майка си, а също и рабо-
тата си.

Изправен пред изгубения 
смисъл на живота след тези жи-
тейски обрати, той открива един 
мотив да продължи да живее – 

решението да от-
мъсти за мъчени-
чеството на майка 
си, тъй като след 
нейната смърт на-
учава за дълбоко 
пазени тайни от 
миналото. Данте 
решава да напи-
ше книга срещу 
престъпниците 
и съдбата го сре-
ща с внучката 
на единия от тях 
– Рая (Радина 
Боршош), която е 
само на 18 годи-
ни. Дали нейното 
присъствие  мо-
тивира допълни-
телно желанието 
му за отмъщение 

или дава на Данте 
възможност за раз-
личен избор, ще ви-
дите на екрана…

„Имаме доста 
неща от миналото, 
които трябва да бъ-
дат сюблимирани и 
разбрани. Главният 
герой на филма – 
този на Владо Пенев 
се казва Данте и е 
сложен персонаж, 
който трябва да раз-
бере собственото си 
минало и да излезе 
на чисто. Това става 
с помощта на младо-
то момиче Рая.“ спо-
деля режисьорът и 
сценарист Димитър 
Радев. Чрез филма 
си той говори откри-
то за самотата като 
естествено състояние в човеш-
кия живот. Музиката е създадена 
от Димо Стоянов от група P.I.F., 
който наскоро си отиде от този 
свят...

Димитър Радев завършва 
кино- и телевизионна режисура 
в НАТФИЗ, магистратура по ки-
норежисура в НБУ, курсове по 
режисура и сценарно писане в 
Нюйоркската киноакадемия и ма-
гистратура по творческо писане в 
СУ „Св. Климент Охридски“.

Автор е на няколко късо-
метражни филми, сред кои-

то „Песен на песните“ (2010), 
участвал е в конкурса за най-до-
бър български късометражен 
филм на София Филм Фест, по-
казан с успех на редица между-
народни фестивали, автор е и на 
сборник с разкази „Косите на 
Авесалом“. 

„Рая на Данте“, освен посо-
чените вече кино форуми, има 
селекция във Франция на фес-
тивала „Европа за Европа“, а 
на кинофестивала в Каталуния, 
Испания тази пролет получи на-
градата на журито.

АВТОРИ, ТВОРЦИ, ПОСТИЖЕНИЯ
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Абонамент
До 15-то число на всеки месец на 2021 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.

Каталожен № 115

  ''...Чрез море-
то се връщаме към 
себе си, защото то 
възражд и проч-
иства сетивата, 
възобновява и обога-
тява духа, дава нов 
поглед за познатите 
неща, разчупва огра-
ничеността на въз-
приятията на човека, стимулира 
към духовни ценности...''

Академик МАРИН КАДИЕВ – 
председател на Съюза на  независи-
мите бълг. писатели 

Албена – най-слънчевото мяс-
то на нашето Черноморие!

Уникално съчетание на море, пя-
сък и дива лонгозна гора, през която 
лъкатуши река Батова. Траките са на-

ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
''С РИТЪМА НА МОРЕТО'' 
 Комплекс за семейна и детска почивка 

,,Бригантина'' к.к. Албена 
10.08 – 16.08. 2021г.

ричали тази местност ,,Долината на 
пролетта'', римляните – ,,Гераниум'' 
– здраве.

Курортът е притежател на на-
градата ,,Син флаг'' за екологична 
чистота на морето, плажа и цялата 
територия.

Райското кътче на Добруджа с 
името на Йовковата героиня Албена 
вече 50 години привлича туристи от 
цял свят, за да се връщат отново и 

отново заради слън-
цето и прегръдката на 
морето.

Комплекс за се-
мейна и детска по-
чивка ,,Бригантина'' 
граничи с нацио-
налния резерват 
,,Балтата''’, който 
обхваща лонгозната 

гора по устието на р. Батова.
Корпусите ,,Малина'' и ,,Бреза''  

очакват всеки с необходимите 
удобства, ресторант, работещ на 
принципа ,,шведска маса'', открит ба-
сейн с пързалка, клуб ,,Творчество'' 
за занимания и срещи.

Комплексът осигурява място на 
плажа със слънцезащитни тенти и 
спасител.

Организатори на фести-
вала: Община Попово: НЧ 
,,Съзнание – 1907’’ и Сдружение 
,,Цветница’’, Сдружение ,,Семе-
ен център Мария” – гр. Варна, 
Сдружение ,,Литературно обще-
ство’’ – гр. Варна, Съюз на евро-
пейските писатели и писателите 
от други континенти

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ: 
Фестивалът е с конкурсен ха-
рактер, жанрово разнообразен. 
Няма ограничения относно въз-
растта.

Участниците се оценяват 
от компетентно жури, съставе-
но от изявени творци в различни-
те жанрове.

Категории изкуство:
I. Певческо изкуство 
1. Народни хорове, певчески 

групи, камерни формации, ду-
ети, триа, ансамбли – обработен 
и автентичен фолклор – изпъл-
нения до 10 мин;

2. Индивидуални изпълни-
тели: класическа музика; на-
родна музика; популярна музи-
ка; джаз – изпълнения до 8 мин;

3. Изпълнители на авторски 
песни – изпълнения до 8 мин;

4. Инструменталисти (фор-
мации и солисти) – изпълнения 
до 10 мин;

II. Танцово изкуство
 1. Ансамбли, формации и 

клубове за народни танци –  из-
пълнения до 12 мин.

2. Клубове и школи за спорт-
ни танци (латино и стандартни) 
и съвременни танци (свободна 

хореография) -  изпълнения до  
12 мин.

III. Поезия и проза: поети и 
писатели. 

Всеки участник тук се пред-
стави с есе на тема: ,,Раковски 
като поет и писател'' по повод 
200 г. от рождението му.

IV. Цирково изкуство: акро-
бати, клоуни, фокусници и жон-
гльори

V. Съвременно изкуство: 
Бодиарт, Фигури от пясък, 
Декупаж, работа с нетради-
ционни материали и др.

 Възрастови категории: 1. 
Деца 5 – 8 г.; 2. Деца 9 -14г.; 3. 
Деца15 – 18г.; 4. Възрастни от 19 
- ... до /няма ограничения/.

Журито ще оценява из-
пълненията на участниците по 
следните критерии: 1.Техника 
на изпълнение – оригиналност; 
2. Сценично                              по-
ведение; 3. Костюми; 4. 
Художествено въздействие.                                                                               

Заявките за участие във фес-
тивала се приемат до 16.07.2021 
година, чрез формата – образец 
на ел. адрес:    rhythm@abv.bg

/Заявката за участие се счита 
за приета след получаване на по-
твърждение от организаторите./

Награди: 1. Всички учас-
тници във фестивала получа-
ват Грамота за участие; 2. Във 
всяка категория изкуство и в 
категория възраст се определят 
лауреати (I, II и III място); 3. 
ПРИЗ – Голямата награда ,,С 
ритъма на морето’’; 4. Награди 

от организаторите и спонсори-
те.

Такса за участие във фести-
вала: 1. Художествени състави 
над 16 участника – 20 лв.; 2. 
Камерни състави до 16 участ-
ника – 15 лв.;

3. Индивидуални изпълни-
тели – 10 лв. 

Таксите за участие се при-
емат по банков път: 

НЧ „Съзнание - 1907“ град 
Попово БАНКА ДСК

BG38STSA93000007021818                                                                                                                              
BIC: STSABGSF Основание за 
превод: Участие във фестивал                                                                                      

Още пояснения: /изписва се 
наименованието на колектива 

или изпълнители/
Участниците във фестива-

ла, които не желаят нощувка 
също заплащат такса за учас-
тие. Тя е: за  колективи над 16 
уч. – 25 лв.; за камерни състави 
– 20лв. и за индивидуални изпъл-
нители – 10 лв.

 В дните на фестива-
ла ще бъдат организирани: 
Фолклорни работилници с пре-
подаватели – певци и хореогра-
фи; Мастер – клас ,,Популярна 
музика’’; Писателска среща на 
поети и писатели от България 
и Румъния. Програмата ще 
бъде изпратена на всички до 
05.08.2021на посочения ел. адрес 
в заявките за участие.

Очакват Ви романтич-
ни морски вечери в Комплекс 
за семейна и детска почивка 
,,Бригантина’’, наситени с мно-
го музика, танци, изненади и 
нови приятелства.

Нощувки
Комплекс за семейна и 

детска почивка ,,Бриганти-
на’’предлага:

- Стаи с 3 легла и санитарен 
възел

- Стаи с 2 легла и санитарен 
възел

- Индивидуални стаи с доп-
лащане от 15лв. към основната 
цена

- Закуска, обяд и вечеря
На участниците в зависи-

мост от възрастта се предлагат 
следните туристически пакети 
(нощувка + трикратно хране-

не):
1. За деца от 5 до 8 г. – 16 

евро
2. За деца от 9 до 14г.- 18 

евро 
3. За участниците от 15 г. до 

..(неограничена възраст) – 22 
евро

В тази категория (от 15г 
до...) на колективите с над 15 
участници се полага 1 безплат-
но място. (16 –тото място)

Заявките за настаняване се 
приемат до 30 юни.

След получаване на заявка-
та, тя се потвърждава до 24 часа 
от домакините и участникът по-
лучава номер на резервацията.

До 7 дни след потвържде-
нието участникът се задължа-
ва да преведе по съответната 
банкова сметка 50 % от общата 
сума на заявените от него но-
щувките.

О Б Е Д И Н Е Н А 
БЪЛГАРСКА БАНКА АД

СОФИЯ, ОБЩИНА 
ТРИАДИЦА, БУЛ. ВИТОША 
89Б

ЕИК 000694959, 
ИН ДДС BG000694959
ЗТЦ НЕДА ЕООД

SWIFT UBBSBGSF
BG27UBBS80021014109940 

BGN
BG12UBBS80021445857210 

EURO
Контакти: Юлияна 

Гюзелева тел. 0894 795 908
Организационен комитет 

на фестивала, контакти:
Петя Габровска – тел. 0884 

726 124 - Председател на Орг. 
комитет, Председател на НЧ 
,,Съзнание 1907’’, гр. Попово;

Петър Кирилов – 0893 
488 474 – Председател на 
Сдружение ,,Цветница’’, гр. 
Попово;

Надка Вълкова – председа-
тел на Сдружение ,,Семеен цен-
тър Мария’’;

Юлияна Гюзелева – 0896 
240 239 – историк, организатор 
на събития

Организационният коми-
тет кани за участие в събити-
ето всеки творец, влюбен в мо-
рето !

Уважаеми приятели, да из-
явим любовта си към изкуство-
то, а чрез него – стремежа си 
към духовно единение и прия-
телство!

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Наименование на колектива/ Индивидуален изпълнител: ………………

……………………………………….……..........................
Населено място: /град,община,област/ …………………………………......
Институция:……………………………………………………………………
Худ.ръководител:……………………………………………………………….

Дата за участие: /отбележете с Х/
10 ….. / 11 ….. / 12 ….. / 13 ….. / 14 ….. / 15 ….. /

Репертоар: 
1……………………………………   2………………………………………

Категория: /ОТБЕЛЕЖЕТЕ С Х/ АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР….. / 
ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР ….. /КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА ….. / НАРОДНА 

МУЗИКА ….. / ПОПУЛЯРНА МУЗИКА ….. / ДЖАЗ ….. / АВТОРСКИ 
ПЕСНИ ….. / ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ ….. / ТАНЦОВО ИЗКУСТВО ….. /

ПОЕЗИЯ И ПРОЗА ….. / ЦИРКОВО ИЗКУСТВО ….. / СЪВРЕМЕННО 
ИЗКУСТВО ….. /

Брой изпълнители: …..
НОЩУВКИ:

От дата ….. до дата ….. август 2021 годин
Възраст /отбележете с Х /     5-8 г. ….. / 9-14г. ….. / от 15 г. и нагоре …..                                                                                                                          

Участие във фолклорни работилници: 
Народно пеене: ….. / Хореография: …..

Участие в Мастер клас,,Популярна музика''...........
Телефон за връзка: ……………………………………………………………...

Ел. Адрес:               .....................................

ИЗКУСТВО, ТВОРЧЕСКИ ИЗЯВИ


