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Национален вестник за литература, изкуство и обществен живот

и
Вестникът се разпространява безплатно. 

Фестивалът на изкуствата „С ритъ-
ма на морето“, проведен за първи път от 
10 до 16 август 2021 г. на най-слънчевото 
място на нашето Черноморие – курортен 
комплекс „Албена“, събра на едно мяс-
то с изяви в различните дни музиканти, 
певци, танцьори, художници, писатели. 

ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН 
ФЕСТИВАЛ НА АСОЦИАЦИЯ НА 

ЕВРОПЕЙСКИ ПИСАТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ 
ОТ ДРУГИ КОНТИНЕНТИ (АСЕПИ –  

СЕПИ, ВАРНА) – 15 АВГУСТ 2021 ГОДИНА 
В КУРОРТЕН КОМПЛЕКС „АЛБЕНА“

На сцената и на пространствата за отдих 
в Комплекс за семейна и детска почивка 
,,Бригантина›› в продължение на 7 дни 
звучаха песни, стихове, вихриха се танци, 
обменяше се творчески опит, общуваха и 
изразяваха творческото си аз млади талан-

На стр. 2

Бях на дванадесет години, когато гледах 
италианския филм „Троянската война”. Ро-
лята на Еней изпълняваше Стив Рийз. Този 
герой до такава степен се запечата в съз-
нанието ми, че повярвах тогава, че Еней е 
още жив! И години наред живях с това усе-
щане… Със съучениците ми се деляхме на 
лагер на Хектор и на лагер на Ахил… Не 
мина и година и гледахме филма „Одисей“ с 
Кърк Дъглас в главната роля. А „Старогръц-
ки легенди и митове“ ми бе станала настол-
на книга…

Нашите съседи – румънците отговори-
ха с филма „Даки”, а по-късно с „Буревис-
та” и „Колона”.

Всеки се ражда с характера си, но ми-
рогледът ни постоянно се  развива с личния 
ни опит. 

Минаха  години. Бях понатрупал  сни-
мачен опит с любителската камера на баща 

ЗА ТРАКИТЕ, ЗА БЪЛГАРИТЕ, ЗА 
ИСТОРИЯТА И ДНЕШНИЯ Й ФИЛМОВ ДЕН

ми 2х8!
Така неусетно към 40 годишната си 

възраст се върнах към любовта си към исто-
рията и неотдавна се окуражих да направя 
игрален филм с продължения за траките – 
филмова новела в няколко части!

В дигиталната ера, в която живеем 
днес, се очертава тенденция на увелича-
ване на пълнолетните лица с функцио-
нална неграмотност. 

Естествено е да си зададем въпроси-
те какво представлява функционалната 
неграмотност и кои са причините, които 

Д-Р ЙОРДАНКА НЕНЧЕВА: 
„ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ 

ФУНКЦИОНАЛНАТА НЕГРАМОТНОСТ“

я пораждат?
Според Юнеско „функционално гра-

мотен е този, който може да участва ус-
пешно в дейности, в които грамотността 
е условие за ефективно функциониране 
на него самия, на неговата група и общ-

На стр. 2
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ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ НА АСОЦИАЦИЯ НА 
ЕВРОПЕЙСКИ ПИСАТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ ОТ ДРУГИ КОНТИНЕНТИ (АСЕПИ –  СЕПИ, 

ВАРНА) – 15 АВГУСТ 2021 ГОДИНА В КУРОРТЕН КОМПЛЕКС „АЛБЕНА“
ти, изявени и утвърдени изпъл-
нители, ръководители на групи, 
мениджъри.

Корпусите ,,Малина“ и ,,Бре-
за›“, разполагащи с необходими-
те удобства за творческа проява 
– репетиционни и представи-
телни зали, ресторант, работещ 
на принципа ,,шведска маса››, 
открит басейн с пързалка, клуб 
,,Творчество›› за занимания и 
срещи, приютиха няколкостотин 
участници и гости от различни 
страни. А самото разположение 
на Комплекс за семейна и дет-
ска почивка ,,Бригантина››, гра-
ничещ с националния резерват 
,,Балтата‘“ и обхващащ лонгозна-
та гора по устието на р. Батова, 
осигуряващ също и място на 
плажа със слънцезащитни тенти 
и спасител, допринесе както за 
вдъхновението, така и за разно-
образието на творческия устрем, 
и за високо професионалните и 
оригинални изпълнения на пове-
чето от участниците.

Тази местност с уникално 
съчетание на море, пясък и дива 
лонгозна гора траките наричали 
,,Долината на пролетта››, а рим-
ляните – ,,Гераниум“ (здраве). 
Естествено, и творческо още по-
вече, че курортът е притежател 
на наградата ,,Син флаг›› за еко-
логична чистота на морето, пла-
жа и цялата територия.

Райското кътче на Добруджа 
с името на Йовковата героиня 
Албена вече 50 години привлича 

туристи от цял свят, за да се връ-
щат отново и отново заради слън-
цето и прегръдката на морето, а 
след този фестивал вече и заради 
изкуството.

„... Чрез морето се връщаме 
към себе си, защото то възражда 
и прочиства сетивата, възобновя-
ва и обогатява духа, дава нов по-
глед за познатите неща, разчупва 
ограничеността на възприятията 
на човека, стимулира към духов-
ни ценности...“ отбелязва съпред-
седателя на АСЕПИ – СЕПИ, 
ВАРНА академик Марин Кадиев 
– председател на Съюза на  неза-
висимите български писатели. 

Организаторите на I Фести-
вал на изкуствата „С ритъма на 
морето“ – Община Попово, НЧ 
,,Съзнание – 1907“ и Сдружение 
,,Цветница“, Сдружение ,,Се-
меен център Мария” – Варна, 
Сдружение ,,Литературно обще-

ство“ – Варна, Асоциация на ев-
ропейски писатели и писателите 
от други континенти АСЕПИ – 
СЕПИ, ВАРНА, регламентираха 
конкурсното начало в изявите на 
участниците, наред с жанровото 
разнообразие и без ограничения 
за възрастта.

И така: I Международен Ли-
тературен Фестивал в рамките 
на Фестивал на изкуствата „С 
ритъма на морето“ се проведе 
на 15 август – Ден на Варна в 
два раздела: поезия за морето и 
проза. Във връзка с 200 годиш-
нината от рождението на Георги 
Раковски белетристите предста-
виха есета на тема: „Г. С. Раков-
ски – възрожденец и писател“. 
Журито в състав: академик Ма-
рин Кадиев – съпредседател на 
АСЕПИ – СЕПИ , Варна, Юли-
яна Гюзелева – историк, органи-
затор на Фестивала, Станислав 

Пенев – съпредседател на АСЕ-
ПИ – СЕПИ, Варна се запозна с 
творбите на 117 писатели от 11 
държави: България, Полша, Ру-
сия, Румъния, Албания, Белгия, 
Мексико, Венецуела, Италия, 
Мароко, Сърбия. На място в деня 
на Фестивала се присъединиха 
поетесата Луиза Кала от Румъ-
ния и поетът Александър Бойчук 
– Русия, представили своите кни-
ги – билингва „Светът на 88-те 
дъги“ и „Сърдечен компас“. След 
интересната лекция на академик 
Марин Кадиев за личността и 
творческото дело на Георги С. 
Раковски, разкриваща непознати 

и Сдружение Литературно Об-
щество – Варна прочетоха свои 
творби и им бяха връчени от три-
мата членове на журито грамоти 
за участие в Литературния Фес-
тивал. Петя Габровска – предсе-
дател на организационния коми-
тет на Фестивал на изкуствата „С 
ритъма на морето“ 2021 г., както 
и Юлияна Гюзелева от страна на 
журито благодариха на писатели-
те за вдъхновеното им и вълну-
ващо участие и поканиха за ново 
участие „всеки творец, влюбен в 
морето“.

Уточнено бе, че за II Между-
народен Литературен Фестивал 
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ност и която му дава възмож-
ност да чете с разбиране, да 
пише, да смята, да функциони-
ра за своето усъвършенстване и 
за развитието на общността“.

Грамотността е широка па-
литра от социални умения. 

Грамотността е сложен ком-
понент от уменията на мозъка 
да мисли, да слуша, да осмис-
ля и разбира, да разсъждава, да 
прави умозаключения и да взе-
ма решения; на очите да четат, 
да виждат; на ръцете да модели-
рат, да боравят с игла, с четка, с 
въдица, с компютър; на краката 
да тича, да спортува, да кара 
колело, кола, да вкарва голове 
и т.н.

Грамотността е плод на 
комплексното и хармонично, 
синхронно възприемане на све-
та и функциониране на всички 
органи и системи в човешкия 
организъм. Грамотността може 
да бъде езикова, математиче-
ска, писмена, четивна, кому-
никационна, професионална, 
културна, естетическа, здравна, 
правна, компютърна, екологич-
на, медийна, морална, нравстве-
на и т.н.

Грамотността в широкия 
смисъл е носещата стрела на 
познанието. Колкото повече 
познания има човек, толкова е 
по-грамотен. 

Очертават се континентал-
ни, национални версии и други 

специфики за състоянието, при-
чините и следствията от негра-
мотността или от незадоволи-
телната степен на грамотност 
на пълнолетното население. 
Корените на неграмотността се 
търсят в средата, в семейството 
и училището, като въздейства-
щи системи върху развитието 
на човешкия потенциал. 

„За България резултатите от 
международното сравнително 
изследване PISA са драматич-
ни“, казва Златка Димитрова от 
сдружение „Образование Бъл-
гария 2030“. PISA тества учени-
ците за знания и умения, за го-
товност да приложат наученото 
в живота. От учениците до 15 

моменти и факти от биографията 
и творчеството му, присъстващи-
те повече от 40 писатели, чле-
нове на АСЕПИ – СЕПИ, Варна 

през 2022 г., писателите могат да 
изпращат творбите си и на ел. ад-
рес litobshtestvo@abv.bg

Веска Янакиева

ЗА ТРАКИТЕ, ЗА БЪЛГАРИТЕ, ЗА ИСТОРИЯТА И ДНЕШНИЯ Й ФИЛМОВ ДЕН
Особено през последните го-

дини нови изследвания на терен 
всяко лято даваха богат материал 
за живота и митологията на оби-
тавалите преди хиляди години 
днешните наши земи легендарни 
траки. Науката бе доказала, че не-
малка част от ДНК на българите 
е с потеклото на средиземномор-
ските народи. Макар разселвани 

от римляните и с пречупено на-
родностно съзнание бяха се вляли 
в Рим и във Византия, а оттам и в 
България.

Нима някои от нас са потомци 
на Орфей и Спартак?...

Идеята за създаване на поре-
дица от игрални филми за траките 
постепенно узряваше у мен. Худо-
жественото пресъздаване на исто-
рията дава по-голяма свобода на 

автора и разчупва сценария. Разу-
чавах „Историческите извори” т.е. 
сборника с хронологии от антич-
ните автори, както и тематичните 
трудове на наши изследователи и 
учени. Най-после стъпих на осно-
ва за сюжета на първия епизод и 
направих пробни снимки. Резулта-
тите бяха окуражаващи…

Главната роля на одриския 
цар Тер, име с което се явява във 

филма, изпълнява варненският 
оперен артист Гео Чобанов, а в ос-
таналите роли са включени над 40 
участници.

Така за три години с ежеме-
сечно влагане на собствени сред-
ства и благодарение на ентусиазма 
и волята на участниците продук-
цията доби завършен вид и със 
заглавие „Двойната брадва“ вече 
имаше своя премиера във Варна. 

Филмът бе прожектиран два пъти 
на 7-ми септември тази година във 
Фестивален и конгресен център – 
Варна от 19 и от 21 часа. Поста-
вих едно начало… Сега подготвям 
сценария за втори филм от  поре-
дицата „Разкази за траките“.

Емил Димов – сценарист 
на филма „Двойната брадва“, 
председател на Орфеево обще-
ство – Варна

От стр. 1

Д-Р ЙОРДАНКА НЕНЧЕВА: „ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ФУНКЦИОНАЛНАТА НЕГРАМОТНОСТ“
От стр. 1
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„Синята гора“ е роман за 
читателя, който иска да прочете 
нещо по-различно. За този чита-
тел, който жадува за интере-
сен сюжет, за любопитна и 
вълнуваща образност, за си-
нята гора на високото въоб-
ражение, в която може да се 
изгуби, но адекватно да по-
несе това, тъй като малко по 
малко ще намира части от 
собствената си духовност и 
ще установи, че е обрисуван 
и се е срещнал със собстве-
ното си аз. 

Словосъчетанието „си-
нята гора“ е метафорично 
и включва вълнения, под-
хождащи на метафоричното 
очакване. Синият цвят е из-
мерение на мащаба на раз-
простиране и на темата, и на 
идеите на автора. (Ние по-
знаваме предимно „синьо-
то небе“, „синьото море“, 
както и „сините твои очи“: 
„сини сa и твоите очи“… „всичко 
хубаво на този свят е синьо…“) 
Ето, още от самото заглавие три 
отправни точки към тематиката 
на това произведение: темата за 
възможностите и желанията на 
човека, темата за морето – море-
то на живота, морето като море 
от хора и на сушата, и във во-
дата, както и темата за любовта 
като катализатор на житейския 
процес и на постъпките на всеки 
от нас. Синият цвят в художест-
вения свят на Николай Табаков 
подсказва едновременно есте-
тическа реалност и фантазност, 
вълнуващи духа красота и изящ-
ност, както и проникновеност с 
нравствен и хуманистичен план. 
Той е безкрайно дълбок за види-
мото и невидимото и подходящ за 
желанието да се изрисува – имен-
но „да се изрисува“ в представи-
те ни по художествен начин, ако 
не всичко, което иска да каже ав-
торът, то поне много и много от 
това и да се обобщи това „много“ 
в съзнанието ни. Ето така – худо-
жествено майсторски писателят 
Николай Табаков ни прави съп-
ричастни на един сюжет с актуа-
лен характер, асоцииращ и Ковид 
19 ситуацията, както и произти-
чащите от това следствия, главно 
борбата на човека за живот. И не 
просто само това, което в случая 
се оказва всичко, а – за добър жи-
вот.

Николай Табаков не е от пи-
сателите, които ще откликнат 
на представянето на пандемич-
ната ситуация като заговор сре-
щу човечеството. Мъдростта 
на писателя няма нищо общо 
с това. Мъдри, съобразителни, 
напористи, убедителни според 
собствения си мироглед и разби-
рания, театрално чувствителни и 
горещо привързани към собстве-
ния си натюрел, към начина си 
на живот са героите на Николай 
Табаков в „Синята гора“… В си-
нята гора на техния живот – едно 
пространство, изпълнено с дра-
матизъм, вълнения, бурна чувст-
вителност, вдъхновяваща темпе-

ЗА ВОДОВЪРТЕЖИТЕ НА ЖИВОТА И В НОВИЯ 
РОМАН НА НИКОЛАЙ ТАБАКОВ „СИНЯТА ГОРА“

раментност, грижа и като напук 
на всичко – безгрижие, дори, към 
реалиите на живота. Те са преди 
всичко хора и искат промяна, и 
трудно се променят – хора с раз-
лично социално ниво, с различен 
интелект, с различно мислене, 
естествено, с различни съдби, 
но всички до един те са духов-
но извисени и са главно хора на 
здравия разум, а не на пренави-
тата фантазна чувствителност на 
времето. Всъщност, т.нар. „здрав 
разум“ т.е. непрекъсната връзка 
с реалното остава като основна 
нишка в цялото произведение.

Отношението на писателя 
към героите му – чрез имената 
им, например, звучи като една 
провокация, като една заложе-
ност на явна алегоричност, съ-
четана с ироничност, опровер-
гавани впоследствие главно от 
действията на тези герои: Дядо 
Плетикрачко, Наско Дири-Бири, 
Биляна Мечкарска (Баба Меца), 
Тръпко Сертов Богомилов, Ма-
рия Шац.

Такива са героите на Нико-
лай Табаков – и емблеми от една 
страна, и емблематични от друга. 
Такива са образите в романа: але-
горични и по-скоро – символни, 
наситени със самоалегоричност, 
съответстващи в нашия реален 
живот на вълнението на човека 
(на читателя), вълнение, да ка-
жем подобно на това при въвеж-
дането на „синя зона“ в централ-
ния градски пейзаж. 

Разбира се, не само това оп-
ределя „Синята гора“ като поред-
ния атипичен роман на Николай 
Табаков (атипичен като отноше-
ние към понятието класическия 
роман). Пункт и контрапункт, 
алегория и реалност, фантазност 
и конкретност, максимализира-
не и минимизиране на всичко 
вървят в повествованието ръка 
за ръка. Две успоредни линии – 
едната на специфичното, затво-
реното, самомнителното и дру-
гата – на глобалното, мащабното, 
универсалното. Това е в основата 
на художествения подход писате-

ля. Ето пример – докато самото 
заглавие подсказва фантазност, 
въображаемост, реалността и 
природата съвсем не са загубили 
своята естественост в творбата 
и подлагат на изпитание всичко, 
което е и с по-висока нагласа, и 
с по-различно виждане. Писа-
телят майсторски ни повежда 
по стръмнините на собствените 
ни вълнения, спуска се стрем-
главо в личните ни бездни, кара 
ни да плуваме в собствения си 
въображаем продукт и да го въз-
приемем доколкото можем. Ни-
колай Табаков ни разкрива една 
страна на чудесата, на биващи 
небивалици, на невиждани и не-
очаквани ситуации и прояви, на 
изненади. Целта му е да наруши 
разбирането и устойчивостта на 
читателя, да го предизвика, да 
се „намеси“ в гледната му точка. 
Стилът му е предизвикателен: 
използва колоритен език, който 
се превръща в примамка, в из-
кушение, в направление 
по пътеките на живота, 
които лъкатушат нагоре, 
надолу, по целия свят и 
понякога водят до съ-
поставки на висоти и 
низини, на ценности, на 
мечти и предчувствия 
преди всичко в контрас-
тен план. Ето пример: 
сюжетното действие се 
развива и в град Свищов (в ус-
ловния гр. Свищов, плод на авто-
ровото въображение), и в Бостън, 
и в Аржентина, и в Италия, и в 
Китай и на други места по света. 
Съпоставете животът или прос-
то мечтите на човека в Свищов 
и тези на човека от Бостън – не-
съмнено ще пуснете в ход въоб-
ражението си, за да си изясните 
някои неща.

В романа си Николай Табаков 
подчертава динамиката на света, 
гъвкавостта на живота и на съ-
битията – пълноводната река е 
символ на промените. В българ-
ски вариант тя се очертава като 
символ на неочакваното, но за 
всичко това българинът си е готов 
– клечи на брега и лови риба или 
плава в нея умело, или по-малко 
умело и се радва на щастието на 
спасението. Всеки път… Посто-
янно… Само дето не е зададен 
въпросът – докога? Но той идва 
подтекстово… И участва в тази 
динамика – глобална, нахална, 
космополитна, неотстранима, 
динамика на интересите, дина-
мика на групите, динамика на 
социалните нива, динамика на 
развитието на информационните 
технологии… Динамика, в която 
се сливат, смесват, проникват ми-
нало и настояще, живот и смърт, 
разстояния, предели и контраст-
ни вълнения, чувства и постъпки 
чисто човешки, предизвикани и 
показващи доброто, възможност-
та човек да се освободи от едни 
зависимости и да попадне в дру-

ги. Това е и основният извод от 
романа – живееш и се стремиш 
да бъдеш себе си, но винаги си в 
плен на нечия чужда идея или на 
глобална активност – в това отно-
шение разстояния и пространства 
в съвременния свят няма. При-
мер: когато се тества за Ковид 
19 един от героите разговаря със 
свой приятел от Америка и с из-
ненада на следващия ден го виж-
да пред себе си – в болницата, до-
шъл да го види от десетки хиляди 
километри разстояние. Друг при-
мер: добротворческата мисия на 
Баба Меца и Дядо Плетикрачко за 
оказване на помощ на болните от 
Ковид 19 в малкото, неизвестно, 
крайречно българско градче се 
превръща в световна, в глобална 
мисия – в пример за целия свят. 
Ето какво е значението на меди-
ите, значението на мрежата, на 
интернет и фейсбук – всичко е из-
вестно и навсякъде видимо, скри-
то-покрито няма. Всеки е като 

на длан – дори сам се 
излага да бъде на длан с 
разни профили, снимки 
и коментари. Това е ре-
алността, това е живо-
тът. Не на милиони – на 
милиарди хора…

Това е една кни-
га-предупреждение: 
най-скъпото, най-цен-
ното нещо – човешкият 

живот е застрашен и то главно от 
това, което върши човекът. И то 
сам… А да не говорим, че живо-
тът е краен…

И в този роман на Николай 
Табаков не отсъства съпостав-
ката между високото и ниското, 
между световните върхове в ли-
тературата, философията, музи-
ката т.е. в духовността на изку-
ствата и това, което ние си знаем. 
Това е вече традиционен похват 
в творчеството на автора – и да 
разкрива, и да разяснява възви-
шено и по своему ценности и 
постижения от ценностната сис-
тема на човечеството. 

В „Синята гора“ става дума 
за разказите и творчеството, на-
пример, на Селинджър, за мъд-
ростта и красотата на японската 
поезия, жадуваща за вечност и 
щастие – нара, хайку и остана-
лите жанрове, за фината поетич-
ност и чувствителност на япон-
ските поети, за „Златният юмрук 
на Буда“ – основен принцип на 
будизма. В романа ни очакват 
Владимир Димитров – Майстора 
и Пикасо, Сезан, Шекспир, Жорж 
Брак, Андре Бретон, Данте Али-
гиери, Моцарт, Ван Гог, Платон, 
Рембо, Тютчев, Иля Еренбург, 
Бертолд Брехт, нашите Христо 
Ботев, Пенчо Славейков, Петко 
Ю. Тодоров, световноизвестни 
галеристи и художествени изсле-
дователи. А в една от главите – в 
приказна притча откриваме иде-
ята и мечтата на великия Фьо-
дор М. Достоевски за красотата, 

достойна да спаси света. 
Писателят Николай Табаков 

за пореден път ни представя едно 
психологическо повествование, 
в което има и силна романтична 
нотка. Заглавието е код за ос-
новния извод – защо българинът 
постоянно търси адаптация към 
високото и защо се чувства ед-
накво добре на различните нива 
на духовната еманация. Отгово-
рът: той е широко скроен и въз-
приема живота такъв какъвто е и 
с всичко, което му поднася този 
живот, но едновременно с това 
се стреми и да въздейства на съ-
бития и на обстоятелства. Бълга-
ринът е с широка душа, не е пре-
тенциозен, стреми се да овладее 
битовото и екзистенциалното, но 
едновременно с това изпитва по-
стоянна пиета към върховете: на 
художественото слово, на науч-
ната мисъл, на техническите но-
вости. И това го прави актуален 
и съвременен – съществена част 
от реката на живота, която тече 
не покрай него, а с него и го пре-
връща в специфичен участник в 
глобални събития. Реален участ-
ник, а не въображаем. Активен и 
със собствено мнение и прояви. 
И това, всъщност, е  психология-
та на народа т.е. психологията на 
човека от народа. Докато т.нар. 
народопсихология е превърната в 
наука и се спекулира с нея, когато 
не може едно или друго нещо да 
се обясни. Всъщност,  психологи-
ята на народа е жизнената страна 
на народната, на индивидуалната 
човешка проява, която винаги е 
оригинална, неочаквана, изне-
надваща – дори, непредсказуема. 
Ето в това е разликата: психоло-
гията на народа е непредсказуе-
ма, а народопсихологията – ясна, 
понятна, известна, подредена, 
номерирана, наукообобщена като 
рефлекс до следващия неочакван 
рефлекс, върху който ще се точат 
наукоподобни пера. 

Писателят Николай Таба-
ков призовава човека да намери 
смисъла на нещата под слънцето, 
той трябва „да намери смисъла 
на собственото си животуване“, 
„и да викне на света „аз съм!“. 
Хората трябва да започнем „да 
схващаме Битие и Смисъл като 
синоним на Добро и Красота“ и 
„по този начин да се потърси въз-
можността човек (застанал сред 
назованата природа) сам да стане 
смисъл, да е смисъл или просто 
да е. Иначе какъв е Смисълът! 
Защото чрез своята смисленост 
човекът открива пълнотата на ос-
мисленото битие в своето живо-
туване и сам се открива за него. 
Тоест – става човек.“

Човек… във водите на наше-
то въображение или във водите 
на живота. Това е въпросът!

01.10.2021 г. - на предста-
вяне на романа под егидата на 
Община Варна в присъствието 
на зам. Кмет Коста Базитов, на 
Антония Йовчева - директор 
на Дирекция „Култура и духов-
но развитие“

ГЕРГАНА КИРЯКОВА
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ЕСЕННИ 
МОТИВИ

Есента е момиче красиво,                  
облечено… в цветни листа:
зад дърветата слънце игриво
повдига завесата на нощта.

И рисува изкусно с устни,              
красиви и пъстри цветя…
Иска и деня да не изпусне – 
да е шедьовър от красота.

Живее се с радост, щастливо
сред багри светли и тишина.
… Стъпва направо – под дъжда живо
детският спомен бос, но с крила. 

… Разноцветни са вече дните
като отронените листа…
Сърдят ли ни се още мечтите – 
непостигнатите до сега?

ЕСЕННО МОМИЧЕ

Пресече на светофара на жълто,
момиче с червена коса.
Изглеждаше шеметно – дръзко, бързо,
в ръката с шише вода.

Събираше погледи цветни
и даряваше красота.
В очите на минувачите светна – 
светът изведнъж заблестя.

Зави зад завоя към парка
и тръгна след него деня.
Премина след туй под небесната арка
и разпръсна в лехите цветя.

… Листопад, листопад… И дърветата 
– 
като рефрен чух песента
на хризантемите и пътеката,
и разбрах, че е тук есента. 

ЕСЕННИ ПИСМА

Тъжни, есенни листи…
Прашен, стар тротоар…
Вятърът само чисти
есенните листа като господар.
Аз съм пак в себе си… 
Търся отговор цял.
За нещо вярвам си – 
ето, Смисълът бял…

Или поне така мисля,
всъщност, Рене Декарт 
отдавна, го е изчистил с
„мисля“… „съществувам“… Март...

А правилно ли е така?
Това вече е друг въпрос.
Сърцето може ли да решава?
Или обича „въпреки“ и „ако“, 

защото е просто в нас! И не е гост…

Сърцето вижда ли?
Или чувства вятъра?...
… И изведнъж видях листата,
но този път ги видях истински.
Те бяха телеграми на душата,
написани с почерк фин, 
                               до нас от самия Бог!

***
Душата на поета е пристанище,
в което най-различни рими акостират.
Коя от тях ще избере за граница
той сам решава и с чувство 
разпростира.
Душата на поета е сонатата,
написана с любовни дълбини,
и полет тя е, птицата крилата,
преминала през всички ширини.
Душата му не е разменната монета,
а е истинска жарава от звезди,
енигма е дори, вълшебната планета
и всичко в нея може да го извиси…
Тя слънцето е и е границата
на цялата човешка добрина. 

ЗА ОНАЗИ ЛЮБОВ                   

За онази любов,
която не моли, не пита,
а като слънчев зов
и като буря връхлита.

За онази любов
силна, безпощадна, жива,
не приличаща на лов,
а на танц на самодива.

За онази любов,
която един път се ражда
и е твой благослов,
и е утринна жажда.

За онази любов 
пред която си беззащитен – 
сърна бързонога
и ти идва да литнеш…

За нея думите 
са малко, малко, не стигат.
Сливат се душите 
и в една се издигат. 

ПРЕДЕСЕННО

Една бреза видях да плаче – 
събрах листата й аз в длани…
А вятър сух тъгата влачи,
сълзите ѝ целува кехлибарени.
Прекърши се и лятото от днес…
И паяжини гледат към дъгата…
И слънцето се сви – не е с превес.
Лъч само в клоните съзря тъгата…
Единни мравките в мравуняк влязоха – 
дълбоко с тежките си, черни грижи.
Над всичкo бели щъркели нарязаха   
на ивици небето синьо…
И стана тихо, тихо и студено,
и сякаш лумна огън и в короната
на стар дъб попрегърбен… 
вдъхновено…
Изми дъжда пресъхналите улици от 

зоната…
… Отворих вратата – капчукът 

затрака.
И за доброто в сърцата нещо тихо 

изплака.

КАКВО Е ПОЕЗИЯТА?

… Музика, музика, звуци…                  
Но тя е много повече от това:
тя е звън на капчуци
и е шепот на трева.
… О, не е само задъхани слова,
а е чувство нежно, свято
полет е на птици и красота.
… Докоснеш ли звездите,
опънеш ли невидима тетива,
чуеш ли арфата на звездите
или гальовна флейта през деня…
Поезията е…  
А душите са изпълнени
с висина.

АФОРИЗМАТИЧНО  
СТИХОТВОРЕНИЕ

Най-хубавото време
е това, с което разполагаме.    
Най-голямата надежда –  
тази, която ни окриля
Истинската ни сила
е вълшебството да обичаме.
Най-светлата магия – 
да знаем на какво се обричаме.
Пътеката е чиста – 
единствено за първите…
Поемем ли по пистата
ще забравим за стълбите…
Препятствията са за силните – 
животът така ни калява.
Изправяме се отново и с кураж, 
дори когато от високо се пада, 
и продължаваме…
… И себе си, и мечтите си… 
с вяра до край отстояваме.

КОИ СМЕ?

Малки сме… Микроскопични… 
Незабележими частици в небето.
… Дъното ни приема епично – 
на световните океани, на морето.

Късче от лист сме в шепата на вятъра,           
дъх от полъх, вдигнал вълните,
бели микрончета във вселенския 

театър
на невидим път след висините… 

Наномикрон съм от капката роса –     
сълзица дребна на зеницата на деня.
Лъчът, блеснал в детската коса.
… Песъчинка от пътеката сред цветя…

ВЪЗХИТА               

Една пътека слънчева в морето
към тебе право ме отвежда,
надигна ли аз поглед към небето
откривам сред лъчите все надежда.

И в капката роса в тревата те 
откривам,

и в точката на малката калинка – 
не искам и не бива да укривам,
че в мен си светлина, небесна синка…

И в този свят, наситен днес с 
проблеми

вървя аз с вяра силна във сърцето – 
„очите на страха” за всеки са големи,
невинно, чисто и добро – единствено 

детето.

С усмивка всеки път то побеждава – 
с вълшебство детско, с много радост
и няма нужда то за нещо да ме 

убеждава:
носи жизненост и вдъхновена младост.

СЛЕДИ

Аз дълго, дълго те търсих – 
не един път земята претърсих,
не един път от звездите се учих
неизвестното да открия се мъчих
и да не чакам края на лятото,
че идваше всяка година босо то
и с дъжд измиваше плочките сиви.
И в очите на безбройните минувачи
закачливо хвърляше пясък.
А после... есента отново събираше 

с тласък
следите му жарки – листата
на брези, уморени от размисли 

по синевата.
И вече четиридесет и пет години 
вървя под небето и те търся – 

помогни ми,
къде си прозрачно късче щастие?!
... Счупих една старинна делва
И открих в нея душата ти – 

там ми се белва.
Улових те накрая в ъгълчето – 
на оная чудна детска усмивка 

в пъзелчето,
която без припев, пееше в мене.
И сега съм щастливка – на време,
защото знам къде да те търся –  

сред рояка пчели зад завоя,
в разцъфнала вишна съм твоя..

ЖИВОТЪТ Е ПЪЗЕЛ
С МНОГО ПАРЧЕТА

за тези, които имат въображение 
за цветчетата

и отгатват картината нарисувана – 
цветно, красиво изображение 

продиктувано...

Тези които редят без прозрение,
нямат стратегия, нямат и зрение… 
Липсват им и тактика и въображение, 
бъдещето им лесно ще е неясно 

явление.

ЕДНА ЖЕНА     
трябва да бъде слънце
и огън в пламнало огнище.
Жената трябва да е празник, 
че мъж когато силно я обича – 
пази огъня семеен и нарича
цялата Вселена с нейното име.
И това го топли и лете, и зиме.

НОВИ СТИХОТВОРЕНИЯ, СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ
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БОЯН
АНГЕЛОВ

ГИНА КУНЧЕВА

Света да напуснеш кураж се иска.
Тя в герана се хвърли надолу с главата.
Гина Кунчева – с всички страдания близка –
не поиска огризките на свободата.
Аргатувала в ниви, в чорбаджийски покои
за корицата хлебец и паницата леща,
трийсет мрачни години вдовица бе… Никой
не застана до нея пред злината зловеща.
А отсреща живееха сити съседи,
притаили в мазите мас, брашно и сланина…
Поздравяваха Гина всички хорица бедни – 
всички хора добри поздравяваше Гина.
Богородица българска, свободата приела
като дар от сина си – богоносния Левски.
Тя с глада си се бореше, но бе неумела
да преглътне срама от предатели мерзки.
Затова и потъна в мрачината студена,
затова се запъти към добрите химери…
Гина Кунчева – майка на цяла вселена – 
тръгна своя обесен син да намери.

В СЕГАШНО ВРЕМЕ

Преди ни срещаха с прегръдки – с ръце в юмруци 
свити.

От сянката на планината изплуват сенки на комити.
Преди прозирно бе небето и досегаеми – цветята.
Сега мечтаем да се скрием в контурите на 

мрачината.
Зародишът ще се роди и ще мисли, че сега започва
непостоянното мъждене, поникнало в ранима почва.
Талигата и звездолети придвижват тягостно плътта 

ни.
Непознаваеми планети кръжат в тревожното 

съзнание.
Сега юмруците са поздрав, а пръстите – свирепи 

клещи.
В градините изсъхват рози, повити с бурени 

зловещи.

ЛАМАР И КАЛЕЙЦА

Къщата ти, бай Ламаре, е прегърбена къщурка
на един етаж и соба, със стени от кал и плет.
Над прозорчето й облак с перести нозе топурка,
сякаш иска да ни каже, че живял е тук поет.
А в живота ти – несрети. Над несретите – арена
и към нея се катерят мирни и военни дни.
Спомняш ли си, бай Ламаре, санитарката ранена
как ранените спасява сред шрапнелни пелени?
Думите не са кошути, ала изстрели не са ли,
щом не бягат а в отбрана кръгова застават пак?
Хитреците все високи постове са обладали,
ти все същият остана – с папионка, без мустак,
белокос и с черни вежди, и с осанка едролика.
Свиваха се върховете от гръмовния ти глас.
Никого не нагруби, но не намери и прилика
с онова, което беше твоя идеална страст.
Словото ти, бай Ламаре, е като балканско биле
с дъх на ягоди и папрат, с цвят на мъдра резеда.
В родната ти къща, който като посетител бил е,
знае, че е ужким къща, ала всъщност е звезда.

ЕКТЕНИЯ     

Вечерня е… Отечеството мръква
и плъзват сенки сюрреалистични.
И средновековна манастирска църква
великата ектения с различни
протяжни интонации поглъща
горнилото на битието… Точно
тогава вярата е най-могъща
сред времето безсмъртно и безсрочно.
Какво сме? Само някаква възможност
със звуци да опишем суетата
и възвисим до словото тревожно
пътеките към бъдеща разплата,
или сме следствие от яснолико
пророчество с искрица прояснена,
или пък само незапомнен миг от
ектенията неприкосновена?
Отечеството мръква и стаява
под сюрреалистичната си тога
полувъображаема представа
за смътното присъствие на Бога.

СРЕД НАС

В недосегаемата вис
кръжи върхът като идея,
която няма послепис, 
защото се умира с нея. 
А долу – в лепкавия шум –   
човечество от неизбродни
пророци готви се за щурм
към подлези и преизподни.
Отечествените слова
не се нуждаят от защита, 
над пурпурната синева 
щом ехото им още скита. 
Върху прегърбената пръст
лежи обратното броене, 
а който ни спаси от мъст,
не ни научи на летене,
но е сред нас, до нас върви
към своя връх студен и стръмен,
и на челото му кърви
пробойна от венеца трънен. 

МЕЧТИТЕ

Искам да ви оставя в остатъка от живота ми.
Твърде кратко е времето, сравнено с вече живяното.  
Спирам и съзерцавам черния гланц на пианото – 
мога прилично да свиря, но не разбирам нотите
и направлявам звуците с интуитивна преданост. 
Кармите съдбоносни още не ми се случиха.
Виждах вълчета яростни как в слепотата сучеха

от Млечния път, но гледах ги през огледало ледено.
Днес разгадавам близкия вход към полукопнежите,
вече почти изпълнен е с глутници от завистници – 
шепнат неразбираемо, пишат върху подлистници
своите сквернословия, за да не забележите
как им просветват зъбките и се изострят в тъмното…
Искал бих предварително да съзерцая смисъла,
без да зачеркна думата, вече сама изписала
бъдещото съзвучие, с музика щом е пълно то.
Черният гланц и бялата искреност на клавишите
вдъхват ми явни прилики с чувствената хармония.
Да приближи опита си тя, но гневът прогони я…
Искам да ви запазя в мен, докато още дишате!

БЛАГОДАРНОСТ

Ще бъде чудно,
даже чудновато,
че злите помисли са първозвани,
а добротата гние като злато
под угари, подобни на нирвани.
Реалните отблясъци помагат
на бегълците да докоснат онзи
отчаян бряг, по който снегопадът
затрупал е селца и коловози.
И сетивата само подозират,
че са обвити с наметало снежно,
че обладава ги безспир всемирът
с недопустимата си неизбежност.
Щом всичко е с така необходима,
с така очаквана невероятност – 
да бъдем благодарни, че ни има
в надеждата за бъдещето лятно.

СПЯЩАТА КРАСАВИЦА

Принцесата не се събужда. Унесена е, спи ли, спи…
На мед вън въздухът мирише и на усмихнати липи,
които се притискат скришно в останалите дървеса.
Принцесата не се събужда. Не сме й чували гласа
години вече и години ще разговаряме така.
Да я погаля ми се иска, но спира моята ръка
всевиждаща забрана, скрита от стражите, ала това
е бъдещата ми представа за липсата на синева.
Принцесата ще се събуди, когато няма да съм тук,
загадъчно ще се усмихне на неродения ми внук,
но времето ще бъде друго под същия небесен свод – 
в зеленината ще сияе усмивка на малинов плод.
Принцесата не се събужда и замъкът й тъне в прах.
От нищо не изпитва нужда, от никого тя няма страх.
Рекичката опиянено сред сънищата й ще спре,
ще чуе разговор без думи и няма да го разбере.

ОТРОВА

Отровата е бисерна и мраморен – цветът й…
Разследваха ме, Божичко, сто милиона пъти
отвсякъде и всякакви – книжовни и невежи.
Зарадвах се, че никой не успя да забележи
в мен съществото дрипаво с очи кафявопъстри,
с коси почти пшеничени, пристъпващо на пръсти,
уплашено от бомбите и тежките картечи,
опитващо пророчески на злото да попречи…
Годините се точеха – еднакви и лениви – 
като товарни влакове край царевични ниви.
Обхождаше и дрипльото товарните вагони
с надежда нечестивците  от влака да изгони.
Те дрезгаво се смееха, мръснишки песни пяха,
защото бяха много и да победят успяха.
Взривени спяха гарите и никое летище
не възприе сигналите на злобното пълчище.
И пропастта възвишена товарен влак погълна,
а чашата с отровата стои пред мене пълна.

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ
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СТАНИСЛАВ
ПЕНЕВ

*** 
Вълните носят всички пориви 

най-нежни –
с горещите лъчи, с небесната камина,   
в часа на топлите течения безбрежни     
те полюс на духа са, шепот 

раковинен…

Кръвта вода не става, дори и да мълчи                    
и шепне, шепне в нас, минава през 

сърцето.   
Животът се усмихва в миг, а духът 

лети  
в пространства, от които свива се 

небцето. 

Изчезва всичко тъмно след изгрева 
крилат –

нехайството на светлината се 
променя:    

следа от черното няма в белия ни 
свят…     

Днес вятърът е силен… И посока 
сменя.        

19.06.2020 г., Варна         

В МОРЕТО

Животът се измерва на везни      
е мярката оттук нататък:                
надигат се, прииждат пак вълни,   
скъсява се мига тъй кратък…        

Брега го няма вече – нежност, дом.
А рискът – е тъй очебиен,       
вълнението с мощен камертон
отмерва бал и тон стихиен…

Примамва ни морето ден след ден        
и идва – черно или бяло:
до смърт да си с водата му кален
късметът ще е огледало…

Скалите, свили мускули за път           
срещу безбрежното начало,
на място цял живот гребат,
от дъното изправят тяло.       

Солена пот солената вода
все лее с устрем – до насита
и гребена на новата вълна
с размах течения разплита…

Аз боря се, дочул край мен, море,
далечна песен на вълните
и прикован съм – не на колене:                
на мачтата живот към дните…

Вълните ни притеглят на везни –        
е мярка на морето в мига кратък…
Прииждат ли житейските вълни,
животът се живее без остатък.

23.03.2021 г., Варна

В ТРЯВНА

По-зелен е от вчера баирът…
... И отсрещният връх… Избуял       
цял в желание да ми разкрие
през нощта за какво е копнял. 
Колко много, среднощни стихии
приютила е тази гора 
и истории за витии – 
стари спомени с птичи крила…    
Вейки нови тук слънце събират     
лист до лист в горската си 

грижовност,
облаци няма – всичко изпива
корен, пуснат от семе тревожно.
Не мълчи висинето, а вятър           
роши къдриците дълги, дървесни               
и мечтата природна, излята   
днес навява чувства известни –
към простора на връх планината
и за величието, и духа
на естественото и чистотата,
на небесните сили в света,
че душата – сред чудна природа
в Трявна днес събрала е китка    
от любов към живота – опора
за човека, за всякаква битка.

14.07.2021 г., Трявна, махала 
Койчевци 

БЪЛГАРСКИЯТ ХРАМ     
                
 В двора на църква „Архангел 

Михаил“ на улица „Ангел Кънчев“ 
в град Трявна

Кубето – старо е… И светещият 
кръст…

А църквата – две стъпки под земята…
Но е в небето сякаш с ниския си ръст
и с пориви, вълнуващи душата.
Тук българщина бди: с молитва тя 

дълба
на всеки камък българското име
и от града старопланински призова       
да не униваме, че правите сме ние.
И в мисълта – с любов към род и 

свобода        
възкръсна миналото ни с печата  
на българската незагиваща следа, 
на нашата история, тъй свята…
Велики тайнства, истини описват 

кръг
и в чистота духа достигат цели,
че жилав е – най-жилав българският 

стрък
пред другите: посърнали и бледи… 
И в родната ни, наша, българска земя,
която над народа връх издига,                       
годишно време си остава обичта,       
а откровението българско прелива.

15.07.2021 г., Трявна

ПРЕД СЕДМОТО НЕБЕ          

От пръст – с вода омесени сме цели,       
измъкнати от нищото от векове:
космичен прах човекът е и мери 
чувствителност с неразгадани 

светове.

Такъв е пътят... А напред – безкрая.               

И на звездите горе дебне бяла смърт – 
часът й бял материята знае:
променя се сама светлинната й твърд.

И в денонощието – с трийсет 
часа,       

и с векове – от двеста небеса,
секундата шейсет и първа чака
да сложи край: на края на света...    

… Подрежда се материята бавно –             
необходим й е единствено живот.
И плът да създаде с дъх иска, тайно – 
и всеки шести ден мечтае своя плод.    

ДОН КИХОТ

Не обузда дори и Росинант,
ни мелниците стари, но корави.
Излъга те бездушен, жалък франт
и честното ти име злепостави.

В душата ти не бликна злото – с мъст:
на истината тържеството да е цяло…
Позна разпънатата – върху кръст,
усмивка дяволска и в свойто тяло.

… А толкова те тласкаше страстта
да победиш и лошите ни нрави
и да си мъж, доказал верността
към страсти земни, нямащи 

прегради… 

На доблестта да бъдеш верен страж,
заблуди да отхвърляш… Не с 

тиради…
И да отблъскваш всеки подъл паж,
и да затрупаш лошото с грамади…

Но времето, уви, се промени
и ти усети, че си просто никой –
че върху всяка истина кълни
и отрицание… Не тъй велико…

И свети само тази светлина – 
добро видяла в бунта ти известен…
… Ти имаш право, че докрай живя
с достойнството да бъдеш честен.

ПЪТЕШЕСТВИЕ 
(или НАД НЕЩАТА)

По луната ходя, но не намирам 
Господ – 

навярно се е върнал вече на земята
и носи щастие – сред светлите ни 

гости:
единствен той живота от смъртта 

отмята.

От камък съм по-твърд сега и по-
замислен,

и с поглед, вперен в свода тъмен и 
среднощен – 

не съм се мъчил само, за да съм 
пречистен:

на воля и на дух се подчинявам още.

Не съм заслужил нищо – за нищо не 
тъжа,

дори понякога краката да преплитам:
каквото ми е писано, знам, не е лъжа – 
реалност е в живота… А тя не 

излита…

Но някой дявол ръчка ме до кръв с 
остена

да ходя по луната нощем, че душата
все искам да нахраня, за да се въззема
в предчувстваното… И да стигна 

небесата…

Къде си, дух добър и образ в мене 
свише – 

чадър луната е за друг, но тъга за 
мен?...

Щом ходи по земята Господ – той и 
нисш е…

Сред нас като човек е спрял в тих и 
светъл ден…                    

АКО ВСЕ ПАК (или СЪС 
СЕБЕ СИ НА ЧИСТО)

Кой ми бърка в душата и търси 
причина

да е слънце горещо в света ми 
дочакан:

като пъпка на пролет, издула гърбина,
като ручей притичващ – извит и 

разплакан.

Ще остане следа и у двама ни – тежка
като звън, че душата е нещо различно:
като миг на просветване над стара 

фреска,
като навлизане във вечността – 

най-лично.

Дали мога да имам и медена питка,
и наследство от думи – следи в 

пущинака:
всеки извод навява в мен мисъл за 

битка,
от която ще ври и кипи висината…

Няма как да достигна небето 
критично,

ако нося единствено лятната риза – 
всяко издигане е летене първично,
че за небето трябва безоблачна виза.

19.11.2020 г., Варна

ВЪВ ВАРНЕНСКИЯ ЗАЛИВ

Виж, гларуси – надежди на вълните,
издигат силно своя дрезгав глас – 
летят над бряг и суша, над скалите,
достигат ветровете днес над нас…

Крилата им – от слънцето по-бели
изпълват залива със светлина:
нивото морско тук преодолели
донасят хоризонта… Свобода…   

ОТВЪД ЛИ?

… Какво е там? Какво ли още има,
когато тук възкръсват богове?...
Предчувствие за утре е причина
да търсим път към други светове.

Съдбата на човека е загадка – 
живее малко, страда векове: 
пространството и времето са в 

схватка
с горещото ни, днешно битие.

НОВИ СТИХОТВОРЕНИЯ, СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ
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ПЕТЪР 
АНДАСАРОВ

ЖРЕБИЙ

В залива тих на твойто доверие исках 
котва да хвърля –

не като зар в хазартна игра от играч 
непочтен,

а като жребий, след който морякът не 
може да свърне – 

заради айсберги, рифове, риск от 
подмолни течения.

Ала брегът му оказа се с камъни 
остро-предателски – 

лодката стара на моята преданост 
тежко заседна.

Нямаше нужда за помощ да викам 
морски гадатели,

просто си тръгнах, залива без да 
погледна.

ДУМИ, КАЗАНИ 
ПРЕЗ РАМО

Това, е казваш, простотия – 
да се захласваш подир гайда.
А аз съм гледал как се вие
след нея сватба.

Как всички улици след нея
вървяха до мегдана.
И той с хорото цветно грее
докато нощ настане.

И гледал съм как по седенки
фенери утрото разсмиват.
И с първите му бледи сенки
подир гласа й си отиват.

А тръгне ли си от селото – 
изтича то след нея.
И на прощаване хорото
пространството люлее…

МАЙКА

В очите ми изгрява все такава:
приведена над свойта самота – 
доприда дните си и радостта си
под сянката на своя залез.

И в кръговрата на живота й
безкрайни влакове се мяркат,
в които ние с погледа й
пътуваме за някъде…

Довеяни листа зашепнат ли 
до прага на вратата й – 
с тъга дочува ехото
на стъпките ни чакани.

И вечер върху сънните первази
накацат ли измръзнали врабчета
припомня си, припомня си със радост
за своите момчета!

ЗЛАТО

                  На дъщеричката ми Петя

И някой ден не ще те питам
какво си ти за мен.
Отлита времето, отлита,
расте от ден на ден.

Растат годините, растат,
животът ти порасна.
И не е същият светът,
а ти си по-прекрасна

дори от най-красивите ти дни
на детството щастливо,
когато златни бъднини
за теб мечтаех си красиво.

И няма да те питам вече
какво си ти за мен,
когато си далеч, далече,
и аз от теб отдалечен.

Защото знам, че и до края
ще бъдеш златното момиче,
което – безпределно зная
до болка ще обичам.

И както грее дълго лято,
макар от времето да потъмнява – 
у мен ще светиш като злато,
а то все злато си остава!

А ПЛАНИНАТА НЕ ПЛАЧЕ

В тъмно и светло – отрано
сол върху градските улици
хвърлят и сякаш че рани
газим и тъпчем по хубост.

Вятър поне да бе слязъл 
и на снега да подскаже,
че е в опасност – да бяга 
от тая солена проказа.

Кал на деня по лицето,
плач на нощта, вместо ласка.
Задният двор на полето
сякаш е зимата градска.

А планината не плаче,
пее със гърлото бяло:
„Бела съм, бела, юначе,
цела съм света огряла.“

ХОРИЗОНТЪТ 
ВСЕ ЩЕ Е ДАЛЕЧЕ

                          На Анна и Петя

И когато път пред мене няма,
и когато тъмно е нататък – 
знам, щом сме с вас по двама – 
с бъдеще ще сме богати.

И когато сме отдалечени
и отчайващо самотни – 
аз за вас ще мисля, вие за мене
и ще продължим в живота.

И когато тайните селения
в своята прегръдка ме повикат – 

знам, че мислите от вас за мене
в земното ви време ще проникват.

И не бързайте, но гледайте нататък – 
хоризонтът все ще е далече – 
докато го стигнете, животът кратък
ще е залязъл вече…

КЪСНО ЦВЕТЕ

Късен изгрев на самотно цвете
в късноесенен сезон.
Погледа му тъжно и претъжно свети
сякаш е сирак без дом.

Пътник изостанал то не е ли
подир похода на лютото на юг
към далечните, незнайните предели,
дето няма набези от студ.

И когато вихрите завеят
и затрупа спомените сняг – 
то с надежда в унес ще копнее
с лятото да се завърне пак.

С ТЕБ ЗАВИНАГИ

Калинка гледам как превзема
изправения, цъфнал слънчоглед.
Ту пада с болка, ту с мъка се въззема
и тръгва пак мъчително напред.

Но стига до магията небесна,
омаяна от слънчогледовия цвят.
И никак, никак не е лесно
да му превземе слънчевия цвят.

Така и аз превземах твойте чувства – 
през иглени уши преминах,
за да ти кажа – ей ме – тук съм
и с теб завинаги ще съм, любима.

ЗАЩОТО АЗ ТЕ ОБИЧАМ

                            На Злати

Вятър свирепо дървета съблича – 
цветната дреха на цветната есен.
Студ безпощаден зад нея наднича,
завардил смъртно нейната песен.

Нейната песен – знам – ще възкръсне
с белия глас на бялата зима.
Може би рано, може би късно

пеещ сняг безкраен ще има.

Пееща любов между тебе и мене
с песен на ранно кокиче
ще живее и нощем, и денем,
защото аз те обичам!

НЕ ЗАБРАВЯЙ 
ТОЗИ КРЪГОВРАТ

Цъфнали дървета и от тях
грее цялото пространство.
И е луд от радост този свят,
и цветчетата си шепнат странно.

И предат, предат от светлината
сънна музика неповторима.
И прашец събират златен
хиляди пчели без име.

И пиян, пиян от песента им
е просторът медоносен.
Но слани внезапно в миг потаен
може да нахлуят смъртоносно.

И подобно свещи погребални
ще догарят цветните дървета.
И ще гасне песента прощална
на пчели и на цветчета.

Но нали сезоните са повторими
и след смърт се ражда пак живот.
Не забравяй този кръговрат, любима,
и ще дочакат чувствата ни плод!

НЕПРЕГЪРНАТИ ЗА СБОГОМ

Бряг отляво, бряг отдясно
гледат как тече реката.
И е повече от ясна 
истината свята,

че през всичките сезони
все ще си тече реката
и за бреговете ще е спомен
пътят й нататък.

Тъй и ние като бреговете
и реката сме неуморени.
Тя тече през времето, което
покрай теб минава и край мене.

И живеем все безспорно
в любовта непобедени.
Непрегърнати за сбогом,
без разделно време…

ЕСЕННА МЕЛАНХОЛИЯ

О, все така незабелязано
си тръгва лятото от нас.
Внезапен звук света прорязва
като прощален нечий глас.

И от перона на далечна гара
потегля лятото с незнаен влак.
Дърветата в копнеж изгарят,
в прегръдката на хълмове се мятат.

Потръпват гаснещите клони – 
с усмивката на залеза проблясват.
И само някое листо подгонено
ни връща спомена за лятото.

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ
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ЛИЛИЯ
МАРИНОВА      

МОЛЯ ТЕ, 
ЗАПОМНИ…

В мойта светла душа 
дъжд вали… и небето посърна…
Аз съм тук сам сама – 
с пелерина нощта ме обгърна.

И безбройни звезди
затрептяват в небето капризно,
и ме сгряват с лъчи,
сякаш днес ти до мен си… ефирно.

А луната над нас – 
в тих величествен час е с искрици…
Знай, обичам те аз
и не вярвам на злите езици.

Прелестта ми върни
на зефирните, минали нощи...  
Любовта все пламти
тъй искряща в сърцето ми още.

ЗА ЖИВОТА 
И СМЪРТТА

Вълните притихват в прибоя,
душата ми – светло море.
Заглъхна на вятъра воя –                                                             
примирил се е и ще спре.

… Животът, животът е чудо,
но всеки си носи кръста,
терзаем се силно, нечуто,
щом дойде внезапно смъртта…

Ще дръзне ли някой да пита  
божеството, тайнствеността?...
Отлитат ни горе душите – 
ред няма за възрастта.

… И тъжно днес удрят вълните
по каменния вълнолом – 
разпенени и сърдити 
сълзи на скърбящ мълчешком.

ГОДИНИ

Търкалят се годините, търкалят  се
с големите си светли колела.
Нахлуват в мене спомените – старите
от детството ми и от младостта.

Дванайсет месеца – едно превъртане,
не спират за почивка и за миг.
Снегът вали по пътища замръзнали
и побелява всеки миг велик…

Година след година – няма спиране.
Отмерва се с часовник всеки час.
Надеждата в сърцето ни е винаги
и борим се с проблемите си в нас.

А в искрените чувства неподправени,

намирам аз душевния покой.
И чух отново трелите на славеи,
и къпя се в лъчи на звезден рой.
И там намирам смисъл на живота си:
светилището е духовността.
И в урната аз пускам смело вота си – 
за шир духовна, слята с вечността.

КОГАТО РОЗИТЕ…

Когато розите цъфтят
земята се възражда плавно.
Изтърсва прашен плащ и грях
и цялата вселена радва.

Тогава чуй и песента
на славеите сладкопойни.
Ще пеят чак до сутринта
за нов живот с лъчите знойни.

Дъждът в душата ми ще спре.
Цветята росни ще разцъфнат...
Ще бие моето сърце
и силна вяра аз ще вдъхвам.

И всеки пътник стар и млад
щастлив ще бъде до насита.
И в ново време – благодат
почтеността ще се зачита.

Когато розите цъфтят
възражда се земята вярна.
С изчистен грях – звезди трептят,
вселената е благодарна.

МАМА

Когато студът вкочанясва
ръцете и мойта душа,
аз чувствам те, мамо, мен сгряваш
с топлинния лъч на дъга.

Когато пък слънцето жарко
ме жули с горещия плам,
ти, мамо, си вятър нерядко
и галиш ме с нежната длан.

Усещам дъха ти до мене
и в радост, и в скръб, и в беда.
Аз помня мига преди време...
остави тогава следа

от рана в сърцето, която
кърви, не зараства, уви...
Смъртта притисна те здраво,
ах, мамо, аз бях тогава на три...

БЛАГОДАРНОСТ

На баба

Дете на твоето дете…
бях аз. На тебе казвах „мамо”,
изгубили едно сърце
в скръбта си двете бяхме само.

И въздух, и небе, и лъч – 
за всичко ти една ми беше.
Копнея днес за глас и глъч
... в скъп спомен времето те теб 

обрече...

Когато мисля днес за теб,

аз искам да извикам „мамо”.
Тогава вятър с полъх лек,
унася ме на твойто рамо.
И пак те чувствам аз в дъха
на цъфналата бяла роза.
… Дори ухаеш и в мъха
на всяка свежа пъпка росна...

ИЗБАВЛЕНИЕ 

Душата свита е – ранена птица.
В безсънна нощ под рой звезди
запях „Молитвената броеница”
и лунен лъч ме озари.

Небесен свод – звезди опиянени
от песента и нежен зов,
приветстваха ме, вляха в мойте вени
живот и сила, и любов.

И стихна бурята в сърцето свито,
изгря в душата ми дъга.
Тя в жълто, в лилаво и в синьо
отне и мъка, и тъга.

Запях „Молитвената броеница” – 
всемира сякаш засия.
Омраза и любов дели ги жица
и много тъничка е тя…

Но любовта стопява ледовете,
размекна се едно сърце.
И тъй омразата си сви крилете – 
просветна моето лице. 

ПАК ЗА ЛЮБОВТА

Лъчите слънчеви пак ме огряват.
Вълшебница е любовта.
Духът укрепва, рани заздравяват –
магьосница е само тя.

Летя, не  стъпвам сякаш на земята,
разцъфва всеки цвят пред мен.
Не думите „обичам те” ме сгряха,
а искрен тон в един момент.

Да! „Не разбира любовта от думи”.
Брътвежите са само фарс.
Деяния докосват нежни струни,
стопяват ледници и мраз.

И пламъче в очите ти ме стопля,
и радва моето сърце,
тъй както лъч погалва тъжен облак – 
усещам се като перце.

И няма граници, и няма възраст
възпели в песни любовта…
В сюблимен миг по чудо се развърта
сплотява две сърца в нощта. 

УСМИВКАТА           

Усмивката е Лунната пътека,
блестяща в чудното море.
И с вечността тя свързва ни и нека 
е слънце за лицето все. 

Усмивката – сърдечната е миро,
благословение и дар.
И сякаш си ти птиче златокрило,
откриваш и в пустиня чар.

МОРСКАТА ШИР

Една след друга търсят ме вълните 
с пенливи гребени, не вдигат шум…
И денем, че и нощем под звездите
ме свързват с вечността с едно на ум.

Сърцето ми изпълват с обич, с обич
и колесницата с мечти лети,
и сбъдват се в море с небесен порив:
в кръвта избухва лава и тупти...

Божествено творение…  Морето:
разпенени вълни искрят с любов.
Греба и пръскам с шепи обич, ето
наоколо пулсира все живот:

вълна се мъчи да догони друга,
мечтае всяка да достигне връх, 

и няма граница от камък, суша,
макар, че трудно е да бъдеш пръв.

… В борбата, в надпреварата в живота
вълна догонва първата вълна…
И винаги се сливат в нас с охота
море, небе… и вечността.

ОТНОВО СЪМ ТВОЯ, МОРЕ

Море, море, какво съм аз без тебe:
на времето говорехме с мечти.
И днес събуди ме ти с нежен трепет,
и върна ми надежди от преди...
… Вълните ти обливат с бяла пяна – 
вълшебство ли е твойта хитрина,
че всяка капчица по мене тръпне цяла
и всеки бал за мен е висина...
Душата ми отново е примряла,
изчистена от старата тъга – 
съдбовното у нея засиява, 
на първо място идва любовта.
С разпенените гребени, с вълните
отнемаш болката от моето сърце.  
И то тупти – ще стигна висините:
почувствах се като едно перце. 

ЛЯТОТО

И пак ухае на липа през юли,
и както винаги припича вън.
Прелитат бели чайки, грачат… Чу ли?...
Раздвижва въздуха църковен звън.

Листата на дърветата се люшкат,
погалени от морски вятър тих.
Асмите плодни, натежали пъшкат – 
живот пулсира с всеки жизнен миг.

Смокинята… и тя е натежала…
Прелитат днес пчели от цвят на цвят:
жуженето живота удължава,
вълшебство е то в този чуден свят. 

О, лято мое, мое, чудно лято, 
изпълнено с любов и светлина – 
ти идваш и отлиташ, ти си ято
във вените: говориш на кръвта.

Усмихвай се, усмихвай се, човече,
недей да гледаш с поглед вял.
И с искреност ще срещаш всичко вече – 
и любовта в простора бял...
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БОРИСЛАВ
АРНАУДОВ

ВЪЛНЕНИЕ                         

Търся те винаги – 
спасителен фар в тъмната нощ,
слънчев лъч в хладната утрин,
тръпнещ спомен в самотните вечери,
глътка вода след любовно пиянство,
тих пристан сред житейската буря,
гореща прегръдка след дълга раздяла.

И те намирам всеки път… Винаги 
същата.

ИЗНЕНАДА                        

Срещнах те – 
самотна,
излизаща от морската шир.
И завидях на прибоя в краката ти…

Гледах косите ти от злато – 
с дъх на морски вълни.
И завидях на вятъра,
целуващ те нежно… 

Почувствах, че съм избран  
да те посрещна на топлия пясък…
И те прегърнах!
Сега светът много, много ми завижда.

ГОРЕЩ БРЯГ

Дъждът валеше с бисерни сълзи     
и знаех аз – след тази болка луда 
ще спре той… Няма да вали,       
ще се събудим трезви, без заблуда…
      
И ще преминем после под дъгата,    
усмихната за двама изведнъж…    
Щастлив бях, литнал в небесата,    
пречистен от съдбата с този дъжд…

Но облаци прихлупиха земята –
дъгата не изгря: валя, валя…
Телата се сближиха от мечтата:
и земно, и небесно в нас се сля…

Дъждът се сипеше, а устните горяха,
като чадър бе топлината на греха 
и беше светла, светла тъмнината:     
за нас бе спрял да се върти света…   

Кажи ми време – всичко ли лекуваш?
Едно не мога аз да разбера:
пред всеки влюбен малко се 

преструваш…
Но силен спомен имам от дъжда.

ПО КУРСА

Очите, които говорят без думи…
Тези очи са твоите – 
фатално привличаща бездна,
синевата на мъжкия полет:

морето безкрайно на моя живот. 

… Очите, които сънувам.
Очите, без които не мога… 
Очите – признание. 

Твоите очи: зад хоризонта.

ОБИЧАМ ТЕ

… Думи свещени, с душата изречени,
думи на клада горели и на болка 

обречени.

Думи желани от нас: думи 
най-истински  

думи мечтани от всеки най-искрено… 

Думите чакани… До думи нечакани…
Думи – на прага да бъдат 

разплакани…

Думи – величие, думи – присъствие:
всяко двуличие в тях е с отсъствие. 

НЕ ПРОДАВАТ ЛЮБОВ                                

Не продават любов. Вече питах.
Обикалях безброй магазини.
Аз менюто им цяло изчитах –
само сирене, хляб и маслини.
Стисках в шепа парите събрани,
в този свят уж продава се всичко – 
гледаш филми на плоски екрани,
а сърцето умира самичко.
И отказах се, смисъл май няма.
За какво са тогава парите?...
Влизаш сам ти и в къща голяма,
а студени и дълги са дните.
Бях навън, две очи в мен се взряха – 
не можах да стоя адекватно.
Любовта бе това, аз познах я.
Тя дошла бе за мене – безплатно.

НЕСБЪДНАТА МЕЧТА                                

Срещнах те –
                         в неподходящо време.

Погледнах те – 
                           зажаднял за обич.

Борех се –
удавен във водовъртеж от страст

и потънах 
                       в изумруда на очите ти...

Открих те 
           сред милиони звезди на небето

и като метеорит 
                 оставих своята малка следа.
… Накрая те загубих 
                          като несбъдната мечта

и ми остана само вълнението,
                           което ме буди нощем.

ДВАМА В НОЩТА                                   

Тревата мека се превръща в 
най-нежното ни ложе,

щурец засвирва любовната си песен
и всеки миг желание – нагорещена 

страст
топи бариерите и ни слива в любовна 

сплав

с детския плач на утрешното ни 
щастие.

… Гледаме звездите как се обичат – 
как се целуват

и си подаряваме взаимно всяка една 
от тях.

В задъханата нощ не оставяме 
мечтите си,   

които горят с яркия пламък на 
небесната дъга.

Не беше ли пролетта подранила при 
теб

или есента закъсняла при мен?...
Не – щом аз ти събирам цветя,
а ти даряваш с щастие.

НАДЕЖДА                                                                                          

Бъди слънцето, 
                           което  огрява пътя ми.
Бъди звездата,
                        която ме води в живота.  
Бъди ръката,

                      която гали лицето ми.
… И устните, 
                      които даряват с нежност. 
Бъди огъня, 
               превръщащ душата ми с жар.
Бъди пристан, 

                  подслонил ме завинаги.

МОРЕТО

Морето ни срещна, морето ни свърза,
морето ни даде и бряг, и любов.
И ние живяхме, и ние копняхме –
с любов към морето: любов за любов.  

В море от любов само с обич се 
плава:

голямо, безкрайно, тихо и бурно,
то празник за двама и радост предлага
с надежди дарява – усмихва се 

трудно…

Морето ни свързва и то ни дели
с пристанища много, със знойни 

души:
една днес отплава, друга от път се 

връща
да намери покой в родната къща...

Все пристанът там стои и ни чака – 
верен побратим дори и сред мрака,
пазител на спомени, мисли неканени 
в ръждясали кораби от вълните все 

галени…

Животът е плаване между днеска и 
утре.

Животът ни с бури и щил е устроен,
Надежда опъва пак платната отвътре…
Щастлив е този, който оставя тук 

спомен.

РОЗИ

Пепеляво ми е  – 
като бодливата роза,
която ти подарих на раздяла,
като спомена, от който остана
само горещата пепел,
като цвета на мечтите,

загубени от бързащия ден,
като живота ни, оставащ след 

любовта
и незнайно колко дълъг – стаен…

Днес само надеждата ни крепи – 
тя винаги дава крила
и винаги за съдбата държи,
и за щастието и любовта.
Цвят на кръв има червената роза –
и днес, и винаги,
и никога не е поза
търсенето на изгарящото щастие
на цвета й – наше житейско 
причастие.

ЖЕЛАНИЕ                                    

Искам да летя…
Нагоре, все по-нагоре!
Да се издигна над сивото ежедневие, 
 
всичко под мен да изглежда малко…
Да не виждам какво пълзи по земята!

Не ме е страх от слънцето,
че ще стопи крилата ми.
Страх ме е да полетя в обратната посока:
към безветрието и мъгливото.
… Само те ме плашат.

ПРИЗНАНИЕ
На жена ми

Радост често ми доставят
много и разни неща,
но ме карат да летя
само две нежни слова.
 
Обичам в живота – 
и много, и разни неща,
но любовта си пазя
само за една жена.

Щастлив съм – признавам
от много и разни неща,
но неземните от теб получавам – 
моя, любима жена. 

ДВЕ ДУМИ САМО

Две думи само, дълго премълчавани,      
с много страх задържани – 

неизказани…
И в безкрайни нощи на кръста 

разпъвани:
все от тях летим или сме препъвани…

Кратки срещи – кратки, неуморни, 
страстни

и тела горещи, пътища опасни,
и сълзи в очите – светнали, калени
с две стаени думи…  Без глас споделени.

***                                          
Как бързо времето минава –          
животът ни след билото върви,
една надежда още ни остава –  
за тихи и спокойни старини...

Не искам бързо дните да отлитат – 
пристанището тихо в теб открих…
И облаците буреносни да се сплитат – 
за хоризонт и слънце кеят е забит. 



Варна, бр. 5 (74), октомври 2021 г. 10 СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ

ТАТЯНА ЙОТОВА е родена в Ай-
тос, където упражнява и учителската си 
професия. Автор е на 14 поетични кни-
ги, сред които „Капризни разпятия”, 
„Божури в снега”, „Кафето предстои” 
и др. Има много награди от бардовски, 
литературни, театрални и педагогиче-
ски конкурси като „В полите на Вито-
ша”, „Свищовски лозници”, „Солени 
ветрове”, „Рада Казалийска”, „Април-
ски камбани”, „Радост на брега” и „От 
учителя – с любов”. Песни по нейни 

текстове има в учебници и в репертоара 
на популярни изпълнители, а издаде-
ните ѝ албуми с авторска музика са два 
– „Закъсняла молитва” и „Песента на 
токчетата”. През 2021 година е сред 
участниците в Първи независим кни-
жен фестивал Eunoia LitFest в София. 
В момента работи по детско издание с 
работно заглавие „Живата Странджа”. 
Член е на Съюза на българските писа-
тели и на Бургаската писателска общ-
ност.

ТАТЯНА ЙОТОВА

ПРОЛЕТЕН СТИХ

Задъхват кръговратите живота ни, 
а аз зачевам първите си дни –  
един неравен стих, необработен и 
за теб живял, загадъчен, щастлив.

Подрънкват между думите ми корени, 
глухарчета разплитат ме с лъчи,
събирам време с добрините сторени 
по люлякови дъхави реки. 
 
Надничам през сърцата ви напъпили 
живот, роса и цвят да възкреся, 
от клюна си изтракаха ме щъркели 
и лястовица ши от мен крила.

Едно дете засрича ме до майчето, 
в една вълна записа ме поет,
пропъждаше ми слънчевите зайчета 
небрежник – още зимен и зает.

Накичи се със мен венче момичешко, 
омеси ме дъждът в дланта на хляб, 
живеех – ту соната с трус граничеща, 
ту сладка сол по вятър непознат.

Проврях носле в онази малка бабичка 
със бръчки от зюмбюлени лехи, 
земята – неуверена и слабичка – 
целунах днес и тя се оплоди. 

Подритна ме към къщата си мравката, 
нахраних я, а после бях богат, 
и пак тъй на балкона в утрин палава 
простря ме сред чорапи сънен град.

След време да ме срещнете отнякъде –  
прашасал стих, затънтен и унил –  
аз все ще ви напомням за прераждане, 
заченат в кръговрата през април.

ВРАБЧЕТО ВЕЧЕРЯ

Я, виж, под балкон остъклен 
изхвърлил е някой трошици, 
на крак в полумрака зелен
гощават се няколко птици. 

Хлапакът ден махва с бомбе 
и някъде в нас е неделя,
не смей да помръдваш, недей –
едно врабче още вечеря.

Погледай го мълком, без дъх 
как роши пръстта и трепери, 
снишил се е гордият връх,
защото врабчето вечеря.

Кварталната пейка следи 
рисунък на тънки крачета, 
от гъдел земята не спи,
и как щѐ!? – Вечеря врабчето!

Звездичка му смигна и то
две пухчета прати ù вчера, 
тъй бе благодарно – защо? –  
огря му добрата вечеря.

Напразно се мислиш голям, 
човеко! Недей да се мериш!
Аз миг по-вселенски не знам –  

от този – врабче да вечеря.

ПРЕГРЪДКАТА

Прегръдката, прегръдката без покрив 
пред смаяния поглед на света –  
разтърсваща, магиена и мокра   
и пълна с разточителна вина.

В прегръдката (така ли ми се стори?)
не се разбра кога се вдетиних: 
ту аз рисувах образи без форми, 
ту ти шептеше смешно стих след стих.

И дълго бях ти чаша тъмно вино, 
отпиваше по струни – до звезди, 
когато се опомни, уж отмина, 
но върна се, докрая ме допи. 

И сливат се бездетните години, 
в които си ме чакал без следа, 
в най-сладък миг от най-горчиво 

вино, 
откраднато завинаги с дъжда.

В прегръдката без дъх, без сън, 
без покрив 

витаят знаци с ярост на съдба, 
макар че късно е да пуснем котва –  
в една прегръдка чака ни света.

ЖЕНАТА, КОЯТО ОБИЧАШ
сутрин полива мушките 
с една неизменна къдрица,
ронеща цветни молитви.

Жената, която обичаш, 
светло деня ти подрежда 
с дъха на узряло момиче 
плясва и… идва надежда. 

Пак тя преоблича със прошки 
грешки и еди-какво си, 
и може би, знаеш си още
как те щади от въпроси. 

Жената, която обичаш – 
весела, умна, красива, 
през нощите в песен обримчва 
ризата ти и каприза. 
Целува ти всички забежки, 
бди по вода и по огън, 
от детските палави дрешки 
изскубва всички тревоги.

Жената, която обичаш…
Има ли всъщност такава, 
която да знае на срички 
твоята мъжка държава?
Понякога в утро те впримчи 
ужас, че сън е. 
Проглеждаш –  
отвън две къдрици обични 
скриват мушките от скрежа.
ПОДАРИ МИ ЕДНА ЛЮБОВ! 
Щом не можеш голяма – малка! 
Като гълъбово око, 
като огънче на запалка. 
Подари ми я тук, сега, 
запечатай я във прегръдка 
на две гълъбови крила, 
на огънчето във тръпката. 
Подари ми една любов, 
като ангел да ме закриля 
и в този, и в следващ живот,
жадна ли съм – все да извира.

Лирически миниатюри 
„Мидени черупки“

	

безсмислена 
опасно съм безсмислена 
в провинциалните жабо-та на сърцето
в които не ще се случи нищо 
по-малко 
от умиране
под морското равнище

	  

притаявам дъх
да могат устните ти 
да шептят 
най-сочните си истини 
в затънтените крипти 
на подножията ми

	

когато спра да изригвам от стихове 
небето ще се постели под краката ми
земята ще бъде над мен 
думите
разпилени 
ранени
светулки 
по влажна стена 
ще пишат
изречения
на спасение
с дъх 

	

гърбът на планината 
крокодил 
с око на кървав залез 
пресечна точка на небития

	

нагазих смело в тихата вода 
нали бе кротка 
дремеща 
и равна 
и както с мене кротко си игра 
така и ме прибра 
в дланта си хладна

	

отхапаните 
ябълки сълзят 
и медено по тях 
се стича слюда
в беззъбите души 
дали пълзят 
предчувствия 
за еликсир изгубен 

	

морето сменя 
млечните си зъби 
от бели миди 
виж какво небе 
на дъното му 
старци мъмрят мъдри 
но в него пее 
вечното дете.

	

като конец 
морето се провира 
в плътта на камънака 
невидими 
кенари избродира 
Шивачо 
ред не чакай            
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Народът е казал: „Ако искаш да 

си щастлив един ден – напий се! Ако 
искаш да си щастлив една година – 
ожени се! Но ако искаш да си щаст-
лив цял живот – намери си много и 
верни приятели!“ Да, приятелството 
не е ръкавица, която щом си свър-
шиш работата я сваляш и я захвър-
ляш. Приятелството е за цял живот. 
И когато дойде време да 
се задомиш, да създадеш 
семейство за една година 
превърни любимата си в 
приятел. Успееш ли да 
сториш това, ще си щаст-
лив цял живот, не успееш 
ли – тежко и горко и на 
двамата.

Приятелите са тези, 
които и в радост, и в 
мъка по всяко време на 
денонощието, на година-
та, цял живот с готовност застават до 
теб и ти до тях. Не търси приятелите, 
когато сте около софрата, а когато 
около тебе зафучи със студените си 
вихри животът. Не току така народът 
е казал: „Приятел в нужда се позна-
ва“.

Преди години при обработване-
то на земята широко навлезе техни-
ката – трактори, комбайни, камиони 
и измести живата конска тяга и чо-
вешка сила. Младите хора тръгнаха 
към градовете или към големите на-
ционални обекти, където имаше глад 
за работна ръка.

По онова време, както другите, 
така и ние с жена ми дойдохме във 
Варна. Нали, знаеш?... Когато човек 
е млад много-много не му мисли. 
Животът е пред него, а морето е до 
колене. Бяхме младо семейство, 
дъщеричката – на две годинки. 
Оставихме я на село при старите, 
докато се устроим с работа и квар-
тира. Тогава нямаше ведомствени 
жилища и наехме квартира на сво-
боден наем. От село донесохме едно 
канапе, юрган, дюшек, две лъжици, 
две вилици и няколко чинии, тен-
джера, тиган и всичко, което ни беше 
на гърба. Представяш ли си? Не, не 
можеш да си го представиш! Аз за-
почнах работа в Градския съвет в 
отдел „Капитално строителство“ в 
машинната група под ръководството 
на инженер Георги Балтаджиев като 
инвеститор по машинно-монтажни-
те работи, а жена ми като монтьор на 
конвейера за ютии и котлони в завод 
Елпром.

И се затъркаляха месеците… 
След една година прибрахме детето 
при нас. Защо ли? А бе, така се сте-
коха обстоятелствата, че три месеца 
не можахме да отидем на село нито 
аз, нито жената. И когато накрая на 
третия месец слязохме от автобу-
са и тръгнахме почти на бегом към 
нашия дом, изгарящи от нетърпение 
да прегърнем старите, да грабнем в 
прегръдките си дъщеричката, да си я 
разцелуваме, да я вдигна аз над гла-
вата си и да чуем смеха й – оня, дето 
звъни като звънче и те кара да ти 
прималява под лъжичката от радост, 
от щастие, се случи нещо, което не 
очаквахме. На мегдана пред нас зава-
рихме цяла тумба деца. Бяха над пет-
надесет... Те се закачаха, гонеха се, 
смееха се, викаха. Спряхме се встра-
ни и заоглеждахме орляка. Изведнъж 
жена ми възкликна:

– Ето я!
Гледам. Нашето фъстъче и то се 

гони с по-големите. Представяш ли 
си? Голо до кръста. С един пищимал 
около кръста, босичко то бягаше по 
поляната и се закачаше с другите 
деца. Спуснах се да го взема и отда-
лече се провикнах:

– Весе, Весе-е-е!
В един момент детето се спря. 

Обърна се към мен. Загледа се, загле-
да се, че като се извъртя и като хук-
на – дим да го няма. Едва го стигнах. 
Хванах го. Обърнах го към себе си и 

СТЕФАН САРАНДЕВ

ПРИЯТЕЛИ И „ПРИЯТЕЛИ“
му викам:

– Весе, татко ти 
съм. Не ме ли позна? 
Аз съм татко ти, ми-
личко – говоря аз на 
детето, а в гърлото ми застанала една 
буца, не ти е работа.

Гласът ми започна да трепери, а 
очите ми се напълниха със сълзи. А 

Весето ме гледа, гледа и по 
едно време прошепна, като 
че ли се учуди:

– Татко?! – разпери ръ-
чичките си и ги обви около 
врата ми.

– Да отидем при майка 
ти! Ей, къде е – ѝ казвам.

И се върнахме при 
жена ми. Представяш ли 
си?... Прегръщат се двете. 
Милват се. Целуват се. А 
то пита:

– Мамо, защо плачеш?
– От радост, детето ми, от радост 

– и то се гушка в нея…  И шепти:
– Не искам да плачеш. Искам да 

се смеете, мамо.
Когато си тръгнахме обратно, 

почти до с. Оброчище мълчахме. По 
едно време жена ми ме бутна по ръ-
ката и попита:

– Какво си се умълчал? За какво 
мислиш?

– По корем ще се влача, но ще си 
приберем детето при нас…

А тя ми стисна ръката, засмя се 
и сложи глава на рамото ми. Та така 
станахме граждани. Когато детето 
стана на три годинки – значи след 
четири месеца, го взехме при нас и 
го настанихме в детска градина.

Завързахме приятелство с едно 
друго семейство – млади като нас. И 
те бяха с едно дете. И те бяха на квар-
тира. На всичко отгоре – и земляци. 
Нали, знаеш? Когато излезеш в чуж-
бина и там срещнеш земляк, неза-
висимо дали е българин, циганин, 
турчин, все едно, че си срещнал 
най-близкия си роднина. Така стана 
и при нас. Те работеха в ЗРНА-то.

Започнахме да се събираме, да 
си ходим на гости. И при всяко съ-
биране жените слагаха на масата 
салатка и ракийка. Започнахме да из-
лизаме на разходка в Морската гра-
дина. В събота или в неделя вечерта 
ходехме на Младежката площадка 
в „Морската“. Разбира се, заедно с 
децата. А бе, сложим им по две ке-
бапчета и по една лимонада отпред, а 
ние танцим на дансинга. Започнахме 
да си викаме „братко“ и „сестро“. 
Споделяхме си и радостите и трево-
гите.

След две години ние станах-
ме жители на Варна. До година и 
те щяха да станат. Жителството ни 
развързваше ръцете. Можехме да си 
сменяме работата и предприятието. 
Да си търсим работа по специал-
ността. Можехме да се запишем и да 
завършим вечерните техникуми или 
висше образование и най-важното – 
можехме да кандидатстваме за място 
за строеж и да теглим кредит за жи-
лище. А нали знаеш с какво се сла-
вим ние българите по света? Първо, 
където се спрем, веднага се захваща-
ме да строим къща. Да има покрив 
над главите ни. Веднага гледаме да 
забием кола и да пуснем корени, дъл-
боки корени. Второ, гледаме, въпре-
ки трудностите, семейството да бъде 
заедно, за да си помагаме в младите 
години и на старини. И трето, още от 
малки приучваме децата си на труд, 
а навършат ли седем години ги пра-
щаме на школото да се учат на четмо 
и писмо, на ум и разум. Да опознаят 
род и Родината си, нейната история, 
нейните красоти. Виждаш ли? Аз 
мисля, че именно тези неща са ни 
съхранили през вековете като народ. 
Тези неща още от дедите ни са зало-
жени в кръвта ни, в гените ни.

Та още щом получихме жител-
ството се заловихме да решаваме въ-

проса с къщата. Напънахме се и вне-
сохме ония задължителни 1500 лева 
в Спестовна каса на „жилищен влог“, 
за да трупат лихвоточки. Такъв беше 
редът… За да ти отпуснат кредит 
трябва да набереш примерно 10 000 
точки. Веднъж започнахме разговор 
с колеги по тези въпроси и един от 
тях ми каза:

– Георгиев, при тези пари ще те 
тиражират след десет години… – а аз 
си мислех, че ако днес ги внеса, след 
една година ще отида и ще изтегля 
парите.

– Но има една дяволия, чрез, 
която още на края на другата годи-
ната може да се тиражираш – про-
дължи колегата и ми обясни как се 
изчисляват тези лихвоточки.

Седнахме и на бърза ръка смет-
нахме, че ще ми трябват 15 000 лева, 
които след като внеса на 15 май и ги 
изтегля на 15 ноември, ще решим 
въпроса. Но тук възникна един съв-
сем „дребен“ проблем – ние нямахме 
пари. И батьо ти Петър си спомни 
народната поговорка: „Род рода не 
храни, но тежко му, който го няма“. 
И тръгнах от врата на врата. И ми 
подадоха ръка баджанакът, шуреят, 
братовчедката, братовчедите, кой с 
колкото можеше и никой към когото 
се обърнах не ми отказа. Изтеглихме 
и от Взаимоспомагателната каса 
1000 лева. За нула време събрахме 14 
200. И въпреки всичко не ни дости-
гаха 800 лева.

Една вечер жена ми вика:
– Петьо, да помолим Ваньо и 

Данчето, мисля, че няма да ни отка-
жат.

Ние знаехме, че те имат на книж-
ка 7000 лева. Казано, сторено. На 
„Трифон Зарезан“ – 14-ти февруари, 
както всяка година, решихме заедно 
да празнуваме. Предния ден бяхме 
ходили на село. От там донесохме 
бутилка вино, от това, дето татко го 
прави от Нохан, а във Варна му викат 
Липа, и което е коварно като дявол. 
Пиеш го, а то ухае на хубаво и слад-
ни, сякаш пиеш лимонада, но след 
втората чаша си „готов“. Развързва 
ти се езика, отваря ти се гласа и те 
кара да запееш. Взехме и кокошката, 
дето майка я беше сварила на сююш. 
Не знаеш какво е сююш? О-о-о, това 
е селска кокошка, сварена цяла, която 
по вкус няма нищо общо с днешните 
бройлери, на които не им ли сложиш 
цяла шепа миризми, все едно, че па-
сеш трева. Та, отидохме, седнахме 
около масата и в един момент аз раз-
казах за възникналия проблем и ги 
помолих, ако имат възможност да ни 
помогнат финансово и на 16 ноември 
ще им ги върнем заедно с лихвите, 
ако искат такива. Реакцията беше, 
както и очаквахме:

– Разбира се. Няма проблем. Ще 
я оправим тая работа – веднага реа-
гира „брат ми“.

Когато се прибрахме у дома, 
жена ми с радост сподели:

– Нали ти казах, че няма да ни 
откажат.

Разбира се и аз се радвах. Изтече 
м. февруари, след него и м. март, 
дойде м. април. Някъде към дваде-
сети най-внимателно подметнах на 
„брата“:  

– Ей, да не изтървем влака?  
Иван спокойно отговори:
– Няма страшно!
Дойде 13 май. Казвам на жена 

ми:
– Хайде да отидем до тях и да 

вземем парите… Тези хора май заб-
равиха, че само два дни остават до 
крайния срок. 

И отидохме. Чукам на вратата, а 
от вътре се обажда „сестрата“:

– Влез!
Пускам да мине жена ми пред 

мен. Вътре заста-
ваме „брат“ срещу 
„брата“, „сестра“ 
срещу „сестрата“. 
Аз разпервам ръце 

и тържествено, на висок глас, весело 
издекламирвам:

– Айде, бре! Ще ги давате ли 
тези ш…. пари, че ще изтървем вла-
ка.

А „сестрата“ като започна да 
чупи ръце, като запелтечи:

– Ама, Петьо, ние с Ваньо ми-
слихме, мислихме – това са пари. Не 
се сърдете!

… Чух само дотук. Хванах жена 
си за раменете, рязко я обърнах към 
вратата… Само успях да й прошеп-
на:

– Да си вървим! Нямаме работа 
тук…

На бегом се намерихме на ули-
цата. Зад нас останаха да се носят 
като затихващо ехо думите:

– Ама, не се сърдете! Това са 
пари… – ехо, което отнесе в неби-
тието едно толкова красиво приятел-
ство.

Жената с недоумение ме запита:
– Петьо, какво ти стана?
– Не разбра ли, че ни отказаха? 

– ѝ отговорих.
Не бих се обидил, ако навреме 

бяха ни казали, че при тях е възник-
нал неочакван проблем. Никога не 
бих развалил приятелството ни за 
това. Защото всеки си има свои пла-
нове и не е задължително да проваля 
своите планове, за да може да реши 
твоите. Но когато два месеца живееш 
с мисълта, че си решил такъв жизне-
но важен проблем и се радваш, че не 
друг, а приятелят ти с готовност ти е 
помогнал и когато пак в последните 
два дни този твой приятел ти серви-
ра, че се отказва от дадената дума и 
не ти остава време да действаш, да 
се опиташ да намериш изход от съз-
далата се ситуация, никога не бих 
приел такава постъпка. Аз в живота 
си не съм се отмятал от дадена дума. 
Никога… За мен тя е била и е като 
клетва. За това не обичам буковите 
дъски.

Прибрахме се в квартирата, без 
да си кажем дума. И за какво ли би-
хме могли да си говорим? Та, нали 
всичко отиде по дяволите.

На другия ден на работното си 
място бях като увехнало мушкато. 
В 11 часа отидох в касата да факту-
рирам една калкулация. Влизам в 
стаята, а насреща ми – касиерката, 
Милка Иванова, жена на средна въз-
раст, усмихната, лъчезарна. Тя прие 
документа, погледна го, след това ме 
погледна и мен и ми зададе тревожно 
въпроса:

– Петьо, защо си посърнал така? 
Какво е станало? Да не си болен?

Да знаеш, има хора, на които 
очите са като рентген. Като те пог-
ледне все едно вижда в душата ти. 
Имат някаква дарба. Божие дело ли е 
или природна даденост не знам?

– Нищо не е станало – отгова-
рям. – Само дето ми се провали въз-
можността да изтегля кредит за жи-
лищно строителство. Не ми стигнаха 
парите.

А тя, като сякаш между другото, 
запита:

– Колко не ти стигнаха?
На излизане, преди да затворя 

вратата, тихо казах:
– Осемстотин, но това вече е без 

значение. Утре е последният срок да 
ги внесем в банката, а няма откъде да 
ги взема.  

И излязох. Дори не знам дали ме 
чу.

На другия ден още в осем и пет-
надесет телефонът иззвъня. Вдигам 
слушалката, а отсреща касиерката 
Иванова вика:

– Петьо, ела бързо в касата! – и 
затвори.

Помислих, че ме вика във връзка 

с калкулацията. Почти на бегом оти-
дох. Влизам и питам:

– Какво има?...  Пожар ли избух-
на?...

А тя вади един плик от бюрото 
си и ми го подава.

– Какво е това? – питам озада-
чен.

– Нали ти трябват осемстотин 
лева? Вземай ги и бягай да изгасиш 
пожара, дето е на главата ти.

– Но аз не съм искал пари от 
теб, а и мога да ги върна едва след 
15 ноември – изненадан и объркан 
занареждах аз.

– Ще ги върнеш, когато имаш 
възможност.

Изхвърчах навън. Дори забравих 
да й благодаря. Веднага се обадих на 
жена ми по телефона и й заръчах да 
вземе разрешение от началника си и 
след петнадесет минути да ме чака 
пред входа на завода. Метнах се на 
„Балкана“ и дадох газ. Взех жената… 
От квартирата грабваме спестовната 
книжка и оттам отиваме в ДСК, за 
да изтеглим тези пари, които вне-
сохме преди два месеца. Оттам на 
бегом пристигаме в БНБ. А там едно 
стълпотворение от хора, не ти е рабо-
та. Салонът беше пълен с чакащи да 
направят вноската си и както винаги 
– по български, в последния момент. 
Наредихме се на опашката със сви-
ти сърца… Гледам и ми се струва, че 
чиновничките работят много бавно. 
Всички бяха изнервени и може би 
повечето от чакащите мислеха като 
мен. И въпреки всичко в пет без пет-
надесет застанахме пред гишето. В 
пет без пет взех документа, че съм 
внесъл парите и сякаш огромен, не-
посилен товар падна от плещите ни.

Точно на 16 ноември изтег-
лихме парите обратно. На другия 
ден тръгнахме да връщаме заемите 
си. Разбира се, отидохме първо в ка-
сата – при Иванова. Благодарихме 
ѝ. Подадохме ѝ плика с парите. Тя 
го взе и без да го отвори го прибра 
в чекмеджето на бюрото си. Но ко-
гато ѝ подадох торбичката с бутилка 
Плиска пет звезди и кутия с бонбони, 
започна да протестира:

– Няма нужда – казва – защо 
правите така?

Още веднъж от сърце ѝ благода-
рихме и излязохме. Вървим, а сълзи-
те в очите ми напират сълзи. Брей, 
ще заплача… Не мога да си обясня от 
какво е това вълнение? От мъка ли, 
че загубихме едни приятели, с които 
дружихме близо седем години или от 
радост, че срещнахме други, истин-
ски хора – ЧОВЕЦИ.

С касиерката и съпруга ѝ ние бя-
хме само познати по служба. Техният 
жест, тяхната съпричастност с про-
блема ни показаха какво огромно 
душевно богатство крият в сърцата 
си тези най-обикновени хора, хората 
до нас. И ние бяхме щастливи, че в 
изключително труден момент те спо-
делиха това богатство с нас.

Много години минаха, а не сме 
забравили този случай, тези хора, 
тези ЧОВЕЦИ, които срещнахме ня-
кога в младините си, а и по-късно. 
Помним им образите, думите, дела-
та. Има един български поет – Пеньо 
Пенев, който написа безсмъртния 
стих: „Човекът е човек, когато е на 
път!“ Да! По своя път хората се 
сблъскват с какви ли не трудности и 
имат какви ли не проблеми… С рав-
нини, стръмнини, наклони, сипеи, 
дъждове, бури, реки без бродове, с 
радости и болки, слънчеви и мрачни 
дни, които трябва да се преодолеят, 
за да продължат напред. И именно 
тук, по пътя се разкрива истината, го-
лямата истина, голата истина за все-
ки с когото си тръгнал или с когото 
си се срещнал. Тук падат фалшивите 
усмивки, лукавите или угоднически-
те погледи, ласкателствата и остава 
само голата, неподправената истина 
за „приятеля“ и ПРИЯТЕЛЯ.

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА БЕЛЕТРИСТИКА
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РАДИ РАДЕВ

ЧEРВЕНО 
ЯЙЦЕ

Чудно нещо е изкуството. То 
е огледало на човешката душа, на 
ценностната система на човека, 
на начина на живот и неговото ка-
чество. Срещаш изкуството все-
ки ден в плетеницата на времето: 
вечното и възвишеното, кича и 
модата и забързан в ежедневието 
отминаваш очевидната посред-
ственост.

Седнал на пейката край чеш-
мата до големия басейн на Варна, 
гледам хората излезли на разход-
ка в морската градина. Погледите 
им не задържа чешмата, а змеят 
и змеицата на нея. Те са застана-
ли един срещу друг в цял ръст и 
държат в ръце голямо червено 
яйце. Крилата им, покрити с люс-
пи, са отпуснати, а те се подпират 
на масивните си опашки. Хората 
отминават с противоречиви чув-
ства. Едни се смеят, други се тюх-
кат, но безразличието преоблада-
ва. Сепнах се. Змеят ме гледаше 
втренчено и мислите му се заби-
ваха в подсъзнанието ми:

„Вече пет години стоим тук с 
моята змеица, гледаме се в очите 
и крепим в ръце това голямо, чер-
вено, великденско яйце. Какъв 
ансамбъл, какво произведение на 
изкуството е тази еклектика, този 
миш-маш на древни езически 
митове и легенди с християнско-
то червено яйце. Дали е мислил 
този скулптор за нашата същност. 
Едва ли? Той не е чувал за нем-
ския физик Макс Планк. Този 
Нобелов медалист (1858-1947) 
е открил истинската същност на 
света. „Сама по себе си материя-
та не съществува.“ казва Планк. 
Тя не е нищо друго освен „дух с 
повишена плътност“. Медитаци-
ята е начин човек да отправи на 
странстване душата си в прос-
торите на хиперпространството, 
както го наричат физиците. Там 
се намира в безкрайна пълнота 
информацията за всичко, което 
някога е произлязло. Всеки атом 
във Вселената носи в себе си ней-
ния „информационен масив“ за 
цялостното битие в паралелно 
съществуващи светове. От тях 
отсъства измерението „време“, 
всичко съществува „паралелно“, 
тоест едновременно.

Спомних си, че някъде бях 
чел за американския физик Ру-
долф Милск, професор в Стан-
фордския университет САЩ. Там 
отдавна се изследват тези пара-
лелни светове. Той съвсем убе-
дено говореше, че нашата дейст-
вителност, която преживяваме 
емоционално, възприемайки я 
от собствена гледна точка с на-
шия разум и сетива, е само една 
от многото съществуващи реал-
ности. Ако само леко променим 
ъгъла на наблюдение ще открием 
съвсем друга реалност. Щом вече 
можем от една капка кръв да из-
влечем пълен набор данни за да-
дено тяло, и  това е същото. Виж-
дам, че змеят ме гледа разбиращо, 

сякаш чете мислите ми. Боже, та 
ние водим диалог… Уплаших се 
на откритието си.

Един старец с две около де-
сетгодишни внучета отклони 
вниманието ми. Той започна да 
си налива минерална вода. Две-
те хлапета се пръскаха с вода от 
съседната курна. Ста-
рецът им се скара. 
Хлапетата спряха и 
едното каза:      

– Виж как сърди-
то ни гледа този змей. 
Водата да не е негова.                                   
– Глупости. Как те 
гледа това желязно 
чучуло. Циганите ня-
коя вечер ще го наре-
жат на парчета и ще 
отиде за вторични суровини.

– Прав си, тези не са от ка-
мък за да има в тях живот, те са 
от  бронз.

 Старецът тръгна и децата 
след него. Извадиха късмет, си 
помислих, защото от ноздрите на 
змея излизаше огън и беше из-
върнал глава след хлапетата. Той 
веднага се обърна към змеицата и 
огънят изчезна. Сънувам ли? Ста-
нах и си тръгнах.

– За къде се разбърза така. 
Ела пак да си поговорим. Виж как 
добре се разбираме – насърчи ме 
познатият глас.

Прибрах се в къщи и се раз-
рови из библиотеката си. Наме-
рих първия том от избрани про-
изведения на Димитър Маринов 
„Народна вяра“. Той е един от 
най-изявените представители на 
българската възрожденска инте-
лигенция: учител, журналист, ет-
нограф, основател и пръв дирек-
тор на Етнографския музей. Във 
втора глава „Понятия и вярвания 
за невидимия свят“, разделена на 
четири групи се намират и на-
родните предания за змейове и 
змеици. Цитирам по памет: „Зме-
ят прилича на човека по много 
неща: яде, пие, жени се, ражда па 
и умира. Народната вяра предста-
вя змея като много голямо чудо-
вище: змия, покрита с люспи на 
риба, има криле, четири крака 
с големи нокти и силна масивна 
опашка. Змеят е свръхчовешко 
същество: невидим е, когато иска 
става видим и става на момък, ако 
е змей, и на мома, ако е змеица. 
Често змеят е пазител на мерите, 
нивите, градините и лозята: там 
дето има змей, град не бие. Зме-
йовете, макар да имат змеици, 
много обичат да залюбват и да 
крадат моми и невести, обикнове-
но най-хубавите. Змеиците също 
изневеряват на мъжете си, та за-
любват момци, най-красивите, 
само че те не ги взимат със себе 
си, както това правят змейовете, 
а самички ходят при момците. 
Децата, които се раждат и в двата 
случая са змейчета, змей-човеци, 
юнаци с криле.“

След десетина дни нещо ме 
теглеше към чешмата още рано 
сутринта. Отидох. Не можах да 
кажа и дума, когато змеят ми за-
говори:

– Дремя и не ми се спори с 
господин Димитър Маринов, че 
ние змейовете нямаме здраво 

семейство, че змеиците ни изне-
веряват. Но пък иначе сме таки-
ва, каквито ни описва. Нали ни 
виждаш? Беше след полунощ ко-
гато жената ме побутна с крило. 
Стреснах се защото си помислих, 
че хъркам. Отворих очи, гледам 
светофарът на кръстовището 

мига само на жълто. 
Сега ние със змеицата 
сме особено красиви. 
Блестим в старо зла-
то. Гледам как се при-
ближава възрастен 
мъж с водопроводен 
ключ в ръка. Набързо 
отви една бронзова 
канелка и водата рук-
на. Старецът се упла-
ши, че водата шурти, 

взе крана и ключа си и набързо се 
прибра в блока отсреща. Съглас-
но народния мит трябваше само 
веднъж да го ударя с крило и да 
го затрия. Но нали съм бронзов 
не трябва да помръдвам. Вода-
та си тече на поразия. Минават 
хора. Тюхкат се. Някои псуват... 
Един  клошар подостри чеп от 
едно парче летва, намерена в ка-
заните за смет отсреща и го заби 
в течащата тръба. Разгеле, поне 
спря водата. Такова е отношение-
то към общото и държавното в 
днешно време. Снощи един пиян 
и дрогиран барман от заведения-
та долу на вълнолома не можа да 
вземе завоя и се заби в чешмата. 
Ние с жената се разклатихме и 
аха да паднем на предния капак 
на колата. Той дори не излезе от 
нея. Пусна я назад. Стигна до 
паркинга на ресторанта. Зачохли 
я и взе едно такси. Прибра се ни 
лук ял, ни лук мирисал. Спомних 
си приказката за тримата братя 
и златната ябълка. Как времето 
променя всичко… Сега златната 
ябълка е едно месингово кранче, 
а ние змейовете го пазим от хи-
лядите крадливи братя и сестри, 
без крила.

– Лошо и неправилно обоб-
щение рече моята змеица, нали 
ми чете мислите. Има общ зна-
менател и това е първо голямата 
бедност и второ, неприличното 
богатство днес. Не ми възразявай 
сега, че има и трето – всеобщо  
духовно обедняване, което някой 
налага на народите.

– Стига, че пак ще се скара-
ме й казах твърдо. Заспивай сега 
и внимавай да не изтървем яйце-
то. Исках да те питам, приятелю, 
защо църквата възропта срещу 
нас?

– Клира ви счита за езически 
символи – отговорих му веднага.

– Кой ти пита клира, кой се 
интересува от езическата култура 
на предците ви днес. Не видяхте 
ли, че и вашият цар беше паж, 
клоун в двора на световния крал, 
глобализма и постлиберализма, 
слуга на Момона. Искат да уни-
щожат светото семейство. Какво 
е това чудо избор на пол, смесе-
ни бракове, първи родител, вто-
ри родител, джендъри и другите 
подобни халосии. Ще ви сменят 
кирилицата с латиница. Началото 
е шльокавицата по телефоните и 
по лаптопите на младите.

– Още се опъваме и не под-

писваме Цариградската...
– Ще подпишете, ще подпи-

шете. За всичко се плаща във вир-
туална валута, биткойни... Аз ис-
ках да ти благодаря, че дойде да 
си вземем довиждане. Тези хора, 
които вече управляват този свят и 
са на път да го затрият се бъркат 
в божиите работи, пък ние трябва 
да обираме парсата. След полу-
нощ ще си оберем крушите и ще 
отлетим за Чудните скали. Там ни 
е мястото. Хората ще ни гледат и 
ще ни махат от пътя. Ще пазим 
камчийската долина от градушки 
и дано пак да стане рай на ябъл-
ките. Сбогом.

КОЛЮ
БЪРЗАКА

През 1991 година взех сер-
тификат за щурман далечно пла-
ване и веднага ме качиха на ко-
раба база „Слънчев бряг“. Беше 
чудесен мореходен кораб дълъг 
130 метра със скорост 16 възела. 
Полезен товар 50 000 тона риба. 
Тогава имахме пет такива кора-
ба. Трябваше да сменя старши 
помощника на „Слънчев бряг“ 
в Гибралтар. Полетът от Варна 
беше през Лондон. Там намерих 
и си купих книгата на капитаните 
„Оушън песиджийс оф да върлд“. 
Пътна карта за ветровете и тече-
нията в световния океан. От тога-
ва, до днес тази книга е винаги с 
мен. Представих се на капитана 
в Гибралтар и приех новата си 
длъжност. Капитанът на базата 
Никола Кулински ме прие радуш-
но и снизходително:

– Момче, утре рано сутринта 
потегляме за Халифакс, североза-
падния атлантик. Направи курса 
на картата.

Два часа след като прегледах 
английския справочник и прогно-
зите за времето, начертах курса. 
Слязох на югозапад и преди да 
стигна Мексиканския залив тръг-
нах на север покрай бреговете на 
САЩ към  Нова Скития, Хали-
факс. Така пишеше в моята дебе-
ла книга за морските пътища през 
м. декември до края на м. март. 
Гибралтар е на 30 градуса север-
на ширина. Знаеш ли, приятелю, 
на каква ширината е Варна?...

– Няма откъде да знам, Любо.
– Варна е на 43,12 градуса 

северна ширина. По картата вся-
ка минута е една морска миля. 
Всеки градус е 60 минути или 60 
морски мили. Това ти го казвам, 
за да можеш да се ориентираш… 

Още щом тръгнахме от Ги-
бралтар капитанът ме извика в 
щурманската кабина:

– Я да видя, момче…
Показвам му картата – той я 

погледна и изригна недоволно:
– Момче, аз съм капитан Ку-

лински – бай ти Колю Бързака, 
дето не чака. Какви са тези глу-
пости?... Тегли линията на севе-
розапад към остров Сейбъл и Ха-
лифакс. Ясно!

Наведох виновно глава и из-
пълних нарежданията му. Някол-
ко дни преди да стигнем Азорски-
те острови ни задуха страхотен 

вятър. Вдигнаха се огромни въл-
ни. Такова нещо, признавам си, 
никога не бях виждал. Креноме-
рът на мостика стигна до 36 гра-
дуса бордово клатене. Така щур-
мувахме цели десет дни. Вятърът 
беше толкова силен, че пръските 
правеха непрогледна пелена вър-
ху стъклата на мостика. Нищо 
не се виждаше. Примирихме се, 
че спасение няма. Капитанът по-
хъркваше вързан на капитанския 
стол и в просъница изнемощял 
току издаваше команди: „пет на 
ляво“, „пет на дясно“. Чудих се 
как го прави като нищо не виж-
да. Може би чувстваше кораба по 
неговото потръпване. Десет дни 
не напусна мостика. Носеха му 
само препечен хляб с нещо сухо 
и ябълки. В по-голямата част от 
денонощието всички помощници 
бяхме на мостика. Може би това 
е феноменът да не си сам пред 
очите на смъртта. Признавам си 
тогава за първи път се молих на 
Господ. Знаеш, че съм атеист, но 
никога не съм бил комунист и 
партиен член. Зная, че и другите 
се молеха тайничко в щурманска-
та кабина. Дали Господ ни чу, не 
знам, но чудото стана. Пристиг-
нахме в Халифакс макар 5-6 дни 
по късно. Но в морето никой не 
ни гони. Времето даде възмож-
ност и ние претоварихме рибата 
от траулерите. Трябваше да се 
прибираме в Бургас. На мостика 
капитанът каза:

– Любо, старпом, начертай 
курса до Бургас по твойта книга 
– и излезе. 

Три дни спа като заклан. Не се 
качи на мостика, нито ме извика 
да даде някакви нареждания. При 
него влизаше само боцманът, не-
гов приятел. Викаха му Македо-
неца. После разбрах от екипажа, 
че боцманът е бил с капитана над 
десет години по различни кораби. 
Той носеше на капитана по нещо 
за ядене в каютата му. Целият рейс 
трая около два месеца. До Бургас 
с капитана не разменихме и дума. 
Страшно нещо е егото. Мислих 
си, какво нещо е да си толкова 
самонадеян. Морето наистина 
обича смелите, но наказва само-
надеяните. Дали океанът пречупи 
капитана в края на неговия мор-
ски живот?... Дали той настъпи 
огромното си его пред угрозата да 
загуби живота на 60 членния си 
екипаж и да остане в историята на 
българското корабоплаване, като 
най-големия неудачник?... Зная, 
че за неговия живот не му пука-
ше. Беше го залагал стотици пъти 
и беше печелил – приел беше, че е 
непогрешим. В морето капитанът 
е след Бога… Той не ми прости, 
че му показах английската мор-
ска традиция за умерения риск. 
Българската поговорка гласи: 
„Помогни си сам  да ти помогне и 
Бог.“ Ето защо морето обича сме-
лите. Обича тези, които се борят 
за живота си и не се предават, но 
никога не отиват срещу природа-
та, Бог и традициите в океана. 

За смяна на капитан Никола 
Кулински в Бургас дойде негови-
ят син – капитан Георги Кулин-
ски, с пет випуска преди мен в 
морското училище.
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ОЛЕГ СЕВРЮКОВ

НИШКИ
Тези нишки са много силни и 

еластични. Те могат да издържат 
на голяма тежест. Тежестта на 
постъпката. В същото време те 
са безтегловни и нежни. Толкова, 
че понякога са достатъчни една 
дума, жест, поглед, за да се скъса 
нишката. Свързването на техни-
те разкъсани краища е практи-
чески невъзможно. Може да се 
опитаме да ги съберем, но това 
е адска болка. И да се направи 
това почти никога не е възможно.

Това са нишките, свързващи 
човека със света около него. А 
по-точно – с хората. Те са мно-
жество, но основните могат да 
бъдат преброени на пръсти. Те са 
невидими, но съществуват и ние 
разбираме значението на всяка 
една от тях само когато нишката 
се скъса.

Доколкото всяка нишка 
свързва само двама души, ви-
наги отговорен за скъсването й 
е единият от тях, дърпащият я 
твърде усърдно. И силата става 
разрушителна – двойно разру-
шителна.

В края на краищата, като се 
разкъса, една нишка поражда два 
фрагмента, висящи безпомощно 
в празнотата.

Случва се и така, че човек 
действа несъзнателно, без да 
разбира, без да се замисли за 
последствията от това, което е 
направил. Още повече, че често 
причината и следствието могат 
да бъдат разделени с години или 
дори с десетки години. Но при-
видната невидимост само утеж-
нява случващото се, не позволя-
ва да се вдигне и укрепи разкъса-
ната нишка навреме.

Разтягайки се от човек на 
човек, тези нишки никога не се 
смесват.

Те не приличат на паяжини. 
И когато някой каже: „той се 
заплете в мрежите на съдбата” 
трябва да разберем, че сърцето и 
душата на този човек са оплете-
ни в кълбо от нишки, а и не само 
в тях.

Може да се мисли, че нишки-
те ограничават личната ни свобо-
да. Но не е така. Защото те огра-
ничават свободата на нечестивия 
избор, дело, постъпка, грешната 
стъпка и думи. В тях е вековният 
житейски опит, здравият разум, 
мъдростта на отминалите и от-
минаващите поколения.

„Нестабилните патерици” на 
отричането на това в името на 
привидната новост на усещани-
ята, чувствата, притежаването на 
едно или друго никога не биха 
могли да подкрепят човека или 
да ускорят движението му на-
пред. Примери за това няма. 

Естественото умиране на 
нишките е толкова възможно и 
просто, колкото самото същест-
вуване на човека. Това е разбира-
емо и не изисква доказателства. 
Друго нещо е раждането, фор-
мирането на връзка. Този мис-
териозен процес протича в един 
случай мъчително и болезнено, в 
друг – лесно и просто, почти не-
забележимо, понякога – радост-
но и бурно.

Тук същността е във всеки 
отделен човек, в неговите свой-
ства, защото създаването на 
единното често идва от материа-
ли с напълно различни свойства. 
И това, което не е по силата на 
живата, но неодушевена приро-
да, се оказва подвластно на ду-
шата и сърцето.

Какво се случва с човека, 
когато всички наследени или но-
вородени нишки се скъсат? На 
пръв поглед може да изглежда 
нищо. Човек, точно в последния 
миг преди последната нишка да 
се скъса, диша, движи се, чув-
ства и размишлява. Той гово-
ри, яде, пие, спи, работи. Прави 
всичко каквото трябва да прави 
един човек.

Но той е умствено мъртъв, 
въпреки че не го осъзнава. Връз-
ките на приятелските, деловите 
и други незадължителни взаи-
моотношения са твърде слаби, 
за да го задържат в забързания и 
мощен поток на живота.

И човекът е изхвърлен на 
брега на Самотата, на носа на 
Разочарованието, на острова на 
Неверието, на гибелните рифове 
на Безразсъдството. И всичко, 
което прави след това, е лишено 
от най-важното – доброто. Защо-
то доброто винаги е конкретно и 
приложимо към конкретни хора-
та, а тях вече ги няма. Наистина, 
може и да ги има, но връзката с 
тях е изгубена завинаги.

И човекът остава трескаво 
забързан в търсене на заместител 
на изгубеното, нервно губи всич-
ко, което е натрупано за дългия 
му или кратък живот без цел и 
смисъл. Само по-бързо, по-бързо 
да се освободи от ненужния сега 
товар. Или, напротив, в озлобле-
ние и затвореност, да се натова-
рят толкова много раменете му, 
че да не може да поеме дъх и да 
се наведат коленете му.

И едното, и другото са много 
печални…    

МОМЧЕ
И СТАРЕЦ

Те са двамата в полупразния 
апартамент: старецът и момчето. 
Вечер е. Градът е малък, така че 
заедно със здрача идва и тиши-
ната. От фенера отвън зад про-
зореца в неравномерни отблясъ-
ци, пресети през зеленината на 
тополата, растяща близо до къ-
щата, бутилката евтин портвайн 
изглежда лакирано-лъскава, от-
блясъци, падащи и движещи се 
и върху мушамата, с която е по-
крита масата.

Момчето се страхува да за-
пали, да пусне светлината: по-
лупразните стаи изглеждат още 
по-страшни. То се взира в ста-
реца, но не казва нищо. Когато 
старецът налива вино в чашите, 
момчето усеща, че някой с удо-
волствие мрънка нещо несвърза-
но и изтръпва от уплах, но бързо 
се успокоява – това е мрънкането 
на стария човек.

Старецът взема своята чаша 
и дълго, дълго мълчи, гледайки 
някъде в ъгъла.

– Е, да си спомним майка ти, 
Андрюша..., за да й бъде леко 

на душата там. – И вече подна-
ся чашата до устните си, когато 
изведнъж забеляза, че момчето 
посяга към него с чашата си.

– Не, братко, не можеш да се 
чукаш – казва старецът и отпива 
наведнъж.

Пие и момчето. Неумело, за-
душавайки се, задушавайки се 
от острата неприятна миризма, 
но поглъща виното. Вътре в него 
всичко започва да гори, сълзи се 
стичат от очите му. Старецът му 
пъха парче хляб със свинска мас 
в ръката:

– Ето, на, хапни си, ще ти 
стане по-леко.

Всъщност, изгарянето пре-
минава, оставяйки приятна то-
плина. Момчето изтрива сълзи-
те, които са се появили в очите 
му. Главата му е леко замаяна, 
страховете са изчезнали някъ-
де и то иска да каже на стареца 
нещо добро. И смешно проточва 
тънката си шия, на която, както и 
на бузите му, се появяват черве-
ни петна и казва:

– Знаеш ли, дядо, изобщо 
не плаках, когато погребах мама 
(то казва „погребах”, а не „по-
гребахме”). Даже когато я целу-
нах!.. – и очаква старецът да го 
похвали.

Старецът потупва момчето 
по рамото:

– Браво на теб. Добре се 
справяш. Силен си.

Момчето е доволно от похва-
лите, но иска нещо повече:

– Дядо – пита то – а ти пла-
ка ли, когато майка ти умря? 
Страшно ли ти беше? – И задава 
още някакви въпроси със запли-
тащия му се от умората и от из-
питото вино език...

Старецът отговаря нещо, но 
момчето вече не чува. Облегна-
ло се е на рамото на дядо си – то 
спи, а главата му се навежда все 
по-надолу, докато накрая не пада 
на коленете на стареца. Старе-
цът, допивайки останалото вино 
се задавя, но бързо облекчава ка-
шлицата си, забивайки в устата 
си парче хляб, внимателно взема 
момчето на ръце и го пренася на 
леглото. След това бавно се раз-
съблича и си ляга.

През нощта момчето сънува 
брат си, дядо си и баба си. Ето ги 
в стаята. Говорят оживено, после 
изведнъж всички изчезват заед-
но и незнайно откъде се появява 
майка му. Оглежда стаята с неви-
дим поглед, пресича я, почти се 
сблъсква с момчето и се насоч-
ва към изхода. Вратите се отва-
рят сами, зад тях – отново стая, 
в края има още една врата, след 
това друга стая и друга врата... 
Момчето вижда как майка му 
бавно се отдалечава, но не може 
да се помръдне: ръцете не могат 

да се вдигнат, краката му като че 
ли са се сраснали с пода...

То крещи... И се събужда. 
Няколко минути лежи, страху-
вайки се дори да се движи, но 
малко по малко очите му започ-
ват да различават познати неща: 
рафта за книги, килима на стена-
та, будилника.

Близкото похъркване на ста-
реца успокоява напълно момчето 
и то отново заспива.

... А хората идват и си оти-
ват. Ще се пазарят ли, прода-
вайки вещите на мъртвата? Но 
старецът, въпреки очевидната му 
простота, е упорит в определен 
смисъл и е хитър. За момчето 
тази процедура е и интересна, и 
неприятна едновременно. Инте-
ресна, защото има суетене, раз-
лични лица, разговори. Непри-
ятна – много вещи му напомнят 
за майка му. Това е килимът, кой-
то висеше над леглото й. Купи 
го жена, позната на момчето… 
Не е приятелка, не е колежка… 
Въздишайки и гледайки момче-
то с навлажнени очи, тя се беше 
пазарила със стареца. Ръката й 
галеше в това време главата на 
момчето:

– Горкото сираче, нещаст-
но!... – и всеки път, когато старе-
цът определяше повече отколко-
то тя искаше да е цената, болез-
нено дърпаше момчето за косата.

Бързо се продават големите 
и скъпи вещи: бюфет, спален 
комплект, тоалетка, библиоте-
ка, кожено палто... По-бавно и 
неохотно купуват тези, които са 
по-малки. Отново и отново без-
церемонно докосват, опипват, 
мачкат, безцеремонно влизат и 
излизат познати и непознати.

„За паметта...”, „в памет 
на…”, „за спомен...” се чува 
само на различни гласове. И 
най-важното – „по-евтино”. 

До края на деня момчето за-
почва да го боли главата, а ста-
рецът получава сърцебиене. Той 
се мръщи от време на време, 
хващайки понякога гърдите си с 
лявата ръка.

В един момент, когато няма 
никой, момчето написва нещо 
с неравни букви на лист хартия 
и го залепва отвън на вратата. 
След това, доволно от своята 
измислица, заключва вратата с 
ключ. Написало е: „Затворено за 
регистрация”.

Старецът седи на един от 
двата останали стола и диша 
тежко. Момчето го прегръща:

– Уморен ли си, дядо? Нищо, 
затворих вратата, повече никой 
няма да дойде.

Старецът се усмихва и по-
тупва момчето по тънкото рамо.

... Отново е вечер. Момчето 
задълбочено се рови в малкото 
останали вещи. Сред тях са ку-
тия с дрънкулки, снимки, доку-
менти.

Старецът брои парите в кух-
нята. Той вече е поел малко от 
бутилката, която стои пред него 
и затова големият му, порест 
нос се зачервява, очите му под 
дрипави, докоснати от сива коса 
вежди, блестят весело.

– Ей, Андрюшка! – вика той 
силно. – Над две хиляди!... Ще 
станеш милионер с мен!

И намига на самия себе си, и 
излива в чашката точно толкова 

вино, колкото е необходимо, за 
да я вземе с треперещата си ръка 
и да го поднесе към устата си без 
да го разлее. Пийнал и замезил, 
продължава:

– Ще ги сложим на книжка 
и ще започнат да растат! Ти рас-
теш – те растат. О-ох, Андрюш-
ка, ще имаш много пари, когато 
пораснеш!... И за сватба, и за об-
завеждане ще стигнат!...

Но момчето не чува. То из-
карва от купчина документи 
обща тетрадка с кафяви корици. 
Страниците й са ситно изписани 
с познатия почерк на майка му. 
Момчето я отваря произволно 
и поглежда в страницата, коя-
то минава пред очите му. Дати, 
дати... Дневник? Изглежда е 
така. Момчето, почти безсмисле-
но и плъзгайки поглед по линии-
те, изведнъж побледнява, челото 
му се покрива със студена пот, 
големите му и ясни очи спират 
замръзнали, сякаш покрити със 
стъкло. Момчето чете: „Господи, 
какво е това странно-сладко чув-
ство – смъртта! Първо, страшно, 
болезнено въжето стиска гърло-
то, задушава те, болката разкъсва 
гърдите – искам въздух, въздух! 
– но веднага след това, изведнъж 
идва блаженството, тялото става 
леко, леко, гадният шум в ушите 
изчезва и ти летиш, летиш наня-
къде, усещането е, сякаш някой 
голям и нежен е взе в дланта си 
моята изтерзана душа и я люлее 
нежно и внимателно... Но извед-
нъж всичко изчезва!... Жалко, че 
този пирон не издържа...”

Момчето не може да чете 
повече. Той внезапно губи съз-
нание и пада с главата напред, 
удряйки се в кутията, но не чув-
ства болка. Идва на себе си вече 
в леглото с мокра кърпа на чело-
то. Старецът седи отсреща. Той 
гледа момчето без да мига, по 
бузите му бавно текат сълзи…

– Дядо, не плачи – тихо про-
шепва момчето. – Виждаш ли, 
всичко е наред, сега ще стана!..

То прави опит да се надиг-
не, но стаята се обръща на една 
страна, след това подът и тава-
нът сменят местата си и момче-
то, отново губейки съзнание, за-
едно с леглото лети неизвестно 
накъде…

То не знае, че нервната трес-
ка ще го остави в леглото за дъл-
го време, че болестта ще му ос-
тави толкова сила, колкото е дос-
татъчно, за да се усмихва само с 
устни на стареца, когато дойде 
да го посети. Но това не е беда, 
момчето ще се възстанови, ще се 
върне към живота и ще знае как-
во се е случило: ще му бъде каза-
но. А след това то ще си спомни 
всичко само.

Само едно момчето никога 
няма да разбере – че в този ден, в 
този час, детството му е отишло 
някъде.

Ето защо оттогава то никога 
не плаче. Смятат го за странен 
човек и малко хора са приятели 
с него.

А старецът, късно през но-
щта, когато всички вече спят, 
сяда до леглото на момчето, гле-
да го дори в съня му с не за въз-
растта му сериозно лице и мър-
мори нещо несвързано и глухо.

Превод от руски език 
Станислав Пенев

СЪВРЕМЕННА БЕЛЕТРИСТИКА – ПРЕВОД
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Д-Р ЙОРДАНКА НЕНЧЕВА: „ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ФУНКЦИОНАЛНАТА НЕГРАМОТНОСТ“
години 47% не разбират това, 
което четат. България е на по-
следно място по функционална 
неграмотност на 15-годишните 
ученици в ЕС.

По отношение на четенето 
функционално неграмотните 
15-годишни български ученици 
според PISA за 2015 г. са били 
41,5%, а за 2018 г. вече са 47%. 
По математика от 42% се увели-
чават на 44,4%, по природните 
науки от 37,9% на 46,6%. Инте-
ресното и радостното е, че деца 
с най-нисък социоикнономиче-
ски статус постигат все по-ви-
соки резултати и процентът е 
увеличен два пъти. Това показ-
ва, че по-бедните деца са два 
пъти по-мотивирани да успеят. 

Една от причините за ви-
сокия процент функционално 
неграмотни пълнолетни лица е 
ниското ниво на образованост, 
непълните знания и недостатъч-
ните умения, които дава българ-
ската образователна система. 
Българското училище, като 
основополагащ образователен 

институт не стимулира от ран-
на детска възраст: създаването 
на навици за учене с разбиране; 
желанието към знания; четене-
то, слушането с разбиране; ус-
вояване богатството на роден, 
майчин език; ефективното обу-
чение на поне два чужди ези-
ка; осъзнаването на значимите 
междупредметни връзки с мате-
матиката и нейното приложение 
в живота на човека; формиране-
то на социални умения за дос-
тоен и самостоятелен живот. 

Проучването PISA в страни-
те от ЕС в началото на 2020 г. 
потвърждава тези изводи: уче-
ниците от 1-12 клас завършват 
с посредствени резултати и са 
функционално неграмотни.

Още на старта на живота 
младият човек влиза без навици 
за учене и труд. 

Сега при много занижени 
критерии учениците постъпват 
в Университета. Със солидните 
пропуски от средното образова-
ние те не могат да напреднат в 
Университета и да станат кон-
курентно-способни на трудовия 

пазар. 
PISA заключават, че не из-

мерват „силните страни“ на 
нашата образователна система, 
но те отбелязват, че се касае за 
неконкурентна способност на 
нашите подрастващи при равни 

въпроси. Когато кандидатства-
ме за работа, в интервютата не 
искат да декларираме наизусте-
ни стихове, а ни задават въпро-
си от общ интегрален характер. 

Функционално неграмотни-
те е по-вероятно:

- да имат по-нестабилно 
здраве;

- да имат по-неуспешна ка-
риера;

- да са безработни;
- да не оценяват системата 

от рискове;
- да са по-малко информи-

рани;
- да живеят в бедност до 

маргинализиране; 
- да допускат грешки;
- да вземат неправилни ре-

шения;
- да допускат нарушения;
- да извършват престъпле-

ния.
Промяна в българското учи-

лище има: иновативни кабине-
ти; нови програми; по-високи 
заплати на учителите; елек-
тронни учебници; часове по 
предприемачество и роботика, 

но голямото колело на резулта-
ти от тези промени не се завър-
тя. 

Трусовете в българското се-
мейство, разводимостта, самот-
ните родители, отглежданите от 
баби и дядовци подрастващи, 

поради трудова емиграция на 
родителите, си оказват негатив-
но влияние върху личностното 
развитие на децата. 

Цялото ни общество трябва 
да се вдигне на крак и да напра-
ви мода обучението през целия 
живот. Много е важен и приме-
рът на по-зрелите поколения, да 
не престават да се учат. Наша 
важна грижа е да осъзнаем и да 
подкрепим образованието, за да 
имат младите хора не „чисти“ 
знания, а оценъчно и критично 
мислене, да могат да разсъж-
дават според условията и да 
вземат правилни решения, да 
се научат да работят в екип, да 
имат дигитална компетентност, 
логическо, математическо ми-
слене и рационално поведение в 
живота. Справянето с живота, с 
работата, с бита е резултативен 
тест за образованието и степен-
та на грамотност. 

Ако не си мечтал да станеш 
учител, мястото ти не е в учи-
лище. Ако си мечтал да станеш 
учител, ставаш мечтания учи-
тел. 

Прави впечатление сега 
какъв наплив има в педагоги-
ческите ВУЗ за магистратури, 
защото за 2 години учител не 
се става. Да, привлекателни са 
заплатите! Време е да попитаме 
за резултатите?

Терминът „функционална 
неграмотност“ въдниква през 
1978 г. на ХХ сесия на Юнеско. 
Това е феномен, който нана-
ся големи поражения и струва 
скъпо на целия глобален свят и 
на нашата страна. Когато един 
функционално неграмотен е в 
професионалната сфера, той 
може и да е опасен!

Според изследване на 
Bisinesa magazine около 1/6 от 

американците са функционално 
неграмотни, а според англий-
ското издание Daily Telegraph 
положението с функционалната 
неграмотност на англичаните 
е същото. Според изследване, 
проведено от американски Се-

вероизточен ин-
ститут функцио-
налната негра-
мотност струва 
на бизнеса ми-
лиарди долари 
всяка година. 

Имам много 
лични наблюде-
ния върху хора, 
за които незна-
нието е вече ка-
нонизирана тра-
диция. Те така 
са се откъснали 
от процеса на 
самообучение и 
самоанализ, на 
саморазвитие и 
самомотивация, 
че им е комфорт-
но да се хранят, 
да спят, да се 

развличат и дотук! Това ще убие 
цивилизацията. Настъпва алие-
нация, отчуждаване между хо-
рата, стига се до антагонизъм, 
вандализъм и агресия. Натруп-
ват се с годините у човека и 
доктринирано незнание, неже-
лание, неактивност, немотива-
ция, неприемане, непотребност. 
Човек се самопогубва, загубва 
ориентир в живота. 

Влиянието на средата, ду-
ховна и материална, на услови-
ята за живот, на обкръжението, 
не е за подценяване. 

Да обучаваш хора, изпус-
нали „бързия влак“ и благо-
приятното време на детството 
и юношеството, хора „вече на 
възраст“ и без навици за уче-
не, без личностна мотивация и 
желание за знания не е лесно. 
Налага ти се да сугестираш, да 
се екзалтираш да бъдеш извор 
на предизвикателни идеи. Ус-
пяваш, ако ги въведеш в нов, 
интересен, съвременен свят, ако 
самия ти излъчваш, ако завла-
дяваш, въздействаш и вдъхно-
вяваш. 

От стр. 2 Това се изисква в работата 
с функционално неграмотни 
пълнолетни лица, които още в 
училище не са създали навика 
да учат.

В интервю проф. Станими-
ров – Ректор на Икономическия 
университет, споделя: „Необ-
ходимо е да даваме меки, soft 
умения, да тренираме проектно 
мислене, умения за вземане на 
решения у студентите“.

Само 13,4% от работещи-
те днес предлагат иновации. 
Необходимо е да индуцираме 
инициативност, да откриваме и 
стимулираме талантите. Днес 
Гугъл, Епъл, вече не търсят 
само хора с висше образование, 
а хора с иновативно мислене, с 
креативни умения. Сега се раз-
ширява работата от дистанция 
и онлайн. Очаква се 47% от 
професиите да изчезнат пора-
ди цифровизация. Сега младото 
поколение е Z и затова се налага 
персонализирано образование и 
обучение плюс социални уме-
ния. 

За да изкара младите от пи-

вниците и бирариите Сър Нютон 
е провеждал шоу в полупразните 
зали, докато ги напълни. 

Това поколение Z е на ин-
стаграм и т.н. Ние трябва да на-
правим редизайн на програмите 
за обучение, да засилим нефор-
малното обучение, човекът да е 
на фокус.  В тези направления 
е и целта на проект по Еразъм+ 
KAFFI- за преодоляване на 
функционалната неграмотност 
сред пълнолетните лица. 

Асоциация „Да съхраним 
жената“ – Варна (с председател 
д-р Йорданка Ненчева) участва 
в обучителен европейски кон-
сорциум с партньори от Ита-
лия, Полша, Испания, Гърция, 
Турция и Словения за обучение 
на 63 преподаватели, за пови-
шаване на компетенциите им в 
работа с функционално негра-
мотни целеви групи. Подготвя 
се учебно помагало и специали-
зиран речник в помощ на обучи-
телите. Варна ще бъде домакин 
на международна, транснацио-
нална среща на преподаватели 
с мисия. 
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РАДКА
ГОЧЕВА

ВЕЧЕН
КРЪГОВРАТ

Потърсих излаз към морето, 
но не намерих лодка на брега.
Погледнах после към небето – 
така затваря се Кръга….
Кръгът между морето и небето – 
нестихващият, вечен Кръговрат…
Надежда се роди в сърцето, 
но срещаме житейския обрат.
Дъга от планове, мечти – провали – 
чертае всеки своя Календар…
Основната поука неразбрали – 
Животът ни е Божи дар.
Разпятие Христос очаква, 
че хората спаси от грях.
Душата ми отчаяно проплаква – 
дали живота си не пропилях…
Доброто търсех да открия 
дори, където липсваше добро.
Това е Бялата магия – 
да се роди от семката дърво.

ИЗВИСЯВАНЕ

Да откриеш своята звезда, 
в утрото пред теб да свети. 

Да откриеш в залеза луна, 
вдъхновила древните поети. 
Да сбъднеш детската мечта, 
след толкова много години… 
Да стоплиш хиляди сърца, 
щом огнището вече изстине…
Да откриеш Светлината, 
в синкавия лепкав мрак.
Да усетиш топлината, 
на замръзналия вече сняг.
Да намериш Свободата,
сред тъмничния затвор.
Да откриеш Тишината, 
сред задъхания шумен спор…
Да срещнеш закъснялата любов, 
изгаряща сякаш на клада…
Ако за нея не си бил готов – 
разтърсва душата ти млада.
Кръста си всеки да влачи – 

сам да достигне Върха…
Ще се засмее, или заплаче – 
сълзите ще капнат в прахта.
Отредено е от Памтивека – 
със сълзи лицето да измива.
С болка извисява се Човекът – 
Просветлението сам открива.

ОТКАЗЪТ

Реката тече бавно 
и гали нежно Камъка, 
измива го и го шлифова.
Тя търси неговите ласки, 
а той казва студено 
и безразлично „НЕ“.
Боли!
От отказа на Камъка. 
Отказът на Камъка е 

страшен и непоносим 
за Реката.
Тя вече е жестоко обидена -  
бушува и се пени сърдита 
от отказа на Камъка.
Повлича го и го отнася, 
затрупва го със тиня и със кал.
Това е нейното Отмъщение. 
Реката отново тече спокойно, 
а никой вече не си спомня 
за Камъка.
Той отдавна е потънал
в Небитието.

ЕСЕНТА
СИ ТРЪГВА

Тръгва си тази есен, 
с багри пъстроцветни. Със фанфари.
И със веселата песен,
на крайпътни светофари.
Есента край мене мина – 
спря се. Мрачно ме погледна. 
После бавно ме отмина – 
беше с рокля неугледна. 
Есента звъни на двора, 
с капките дъждовни във улука.
Връщам се, но няма хора - 
Самотата дебне нощем тука.
Пей русалка тъжна песен, 
нощем, сред море безбрежно…
И в горчива, влажна есен, 
тя усмихваше се нежно. 

РАДКА ГОЧЕВА е родена на 29.05. 
1965г. в гр. Казанлък. „Бакалавър–фи-
лолог“ придобива в ЮЗУ „Н. Рилски“ 
– Благоевград. Пише стихове от 1998 г. 
През 2012 г. издава първата си стихо-
сбирка „Вечен кръговрат“, през 2015 
г. втората – „Жажда за обич“, третата – 
„Добротата ще спаси света“ през 2019-
та. През 2021 г. издава книгата за деца 
„За вас дечица малки закачки – залъгал-
ки“. Нейни творби са печатани във в. 
„Долина“, в. „Искра“, в. „Балканец“, в. 
„Тракия“, списание „Матадор“ в Сборни-
ка на Съюз на независимите български 

писатели (СНБП).
Организатор е на Международния 

поетичен конкурс „И във златна есен – 
със любов и песен“ и на ежегоден тради-
ционен Фолклорен фестивал „Илинден-
ско – Преображенска епопея“ в памет на 
участниците в Илинденско-Преображен-
ското въстание от казанлъшкия регион. 

От 2011 г. е член на ЛК „Стамен Пан-
чев“ – гр. Ботевград, а от 2013 г. е член 
на Съюз на независимите български пи-
сатели (СНБП).

През 2014г. става учредител на НЧ 
„Възраждане – 2014“ в Бузовград.

Деветте балади на Anna 
Tantcheva, посветени на Пло-
вдив, са вече история, но са от 
онези, които прегръщат така, че 
се сгушваш в тях и не искаш да 
се отскубнеш. Превърнала се 
в звезда за многобройните си 
последователи, Калиопа се за-
върна триумфално в Пловдив, 
заявявайки му голямата си лю-
бов и принадлежност. Огромна-
та й енергия засия в душите на 
всички, които пренебрегнаха 
тежките горещини и с възторг 
я последваха из вълшебните 
къщи на Старинния комплекс.

Да се завърнеш в родния 
град, но не като обикновен ту-
рист, а като обичан творец, е 
чест и привилегия. След 30-го-
дишен престой в Париж,  Анна 
Танчева прегърна любимия си 
Пловдив и като красив лебед му 
подари своите девет прекрасни 
балади, една от друга по-емо-
ционални и съдържателни. 

Който е следил внимателно 
програмата й, е констатирал, че 
в нея има много богато съдър-
жание и идейност. Проектът 
обхваща различни страни на 
изкуството: и музика, и поезия, 
и живопис, и скулптура, и гра-
фика, и театър, и архитектура. 
Актрисата изгради спектакъл 
от девет части, който нарече 
„Девет балади из Пловдив или 
завръщането на Калиопа.” Тя 
привлече много приятели и ко-
леги, които свириха, пяха, ре-
цитираха, рисуваха и танцуваха 
заедно с нея. Любими стихове 
и мелодии прозвучаха в едни 

от най-красивите 
къщи на Пловдив, 
побрали култур-
ното наследство и 
изкуството на древния и вечно 
млад град.

В своята последна вечер 
Анна Танчева благодари за гос-
топриемството на пловдивчани, 

та са също Стефан Шивачев – 
директор на Историческия му-
зей и уредниците на къщи-му-
зеи Надежда Баева и Мариана 
Гавизова. Артистката изказа за-
доволството си от креативност-

тени на Пловдив, 
бяха реализирани 
в значими за града 
обекти като: къ-

ща-музей „Христо Г. Данов”, 
къща „Хиндлиян”, къщата на 
Верен Стамболян, където е  по-
стоянната експозиция на Дими-
тър Киров, Лапидариум и  га-
лерия „Анастас”, Арт галерия 
Музей „Филипополис”, галерия 
„Джуркови”, хотел „Gallery 37” 
и фонтанчето между къщите на 
Златю Бояджиев и Георги Божи-
лов – Слона.

Анна Танчева в ролята на 
Калиопа пътешества вдъхнове-
но в своето изкуство, следвана 
от артисти, музиканти, худож-
ници, поети и танцьори.  Мно-
го от тях пропътуваха стотици 
и хиляди километри, за да са 
с нея. Димитър Попов, който 
свири и пя на три от вечерите, 
пристигна от Финландия, Анто-
ния Дуенде долетя от Германия, 
а Изабела Ерделска прелетя от 
Франция. В рецитала участва-
ха Катя Андреева от София и 
част от пловдивските поети. В 
програмата си Анна Танчева бе 
включила имена на класици и 
на известни съвременни автори 
като Стефан Цанев, Валентина 
Радинска,  Ивайло Балабанов, 
Станка Пенчева, Лиляна Сте-
фанова, Христо Фотев, Борис 
Христов и др, както и Жак Пре-
вер.

Участваха музикантите: 
сем. Стела и Костадин Дин-
кови – китара, маестро Мичо 
Димитров – цигулка, Никола 

СПАСКА ПОПОВА 

ДОВИЖДАНЕ, ПЛОВДИВ!
Николов – виолончело, Дамян 
Георгиев – цигулка, София Ко-
лева – арфа, Димитър Попов – 
китара, Огнян Видев – китара, 
Георги Грозев – тромпет. Парт-
ньори в поетичните рецитали 
бяха актьорите Златко Павлов и 
Даниела Костова. Аржентинско 
танго танцуваха Мата и Венци 
Джореви. Сред най-изявените 
представители на изобрази-
телното изкуство бяха Цвятко 
Сиромашки – скулптура, Лили 
Кючукова – живопис, Димитър 
Киров – живопис, Анастас Кон-
стантинов – живопис и скулпту-
ра, Изабела Ерделска – аплика-
ция и Антония Дуенде – живо-
пис.

В своята последна вечер 
Анна Танчева сподели, че е го-
това да вложи творческото си 
вдъхновение и в други подобни 
инициативи, защото Пловдив е 
нейният пристан, бряг и мечта, 
където се завръща обичана и 
желана. Вероятно не е случай-
но, че началото бе поставено в 
храм „Св. Димитър Солунски”, 
където тя чувства корените си. 

От името на всички, които 
тя развълнува дълбоко, й чес-
титя 50-годишния юбилей, кой-
то се изпълни на 16.08.2021 г. 
Пожелавам й много светлина 
и отворени пътища, за да про-
дължи да разпръсква своята 
изключителна енергия, магия и 
добротворство.

На добър път, Ани! Бъди 
здрава и щастлива! И дано ско-
ро пак да ни събереш...

следвали я неотменно в нейни-
те поетични пътешествия. Из-
рази признателност на Община 
Пловдив в лицето на Пламен 
Панов – зам. кмет по култу-
ра, археология и туризъм и на 
Йордан Ставрев – зам. кмет по 
сигурността. Идеите й намери-
ха подкрепа в ОИ „Старинен 
Пловдив”  с представител г-жа 
Донка Налбантова – ръководи-
тел отдел „Културна политика 
и информационно обслужване”. 
Сред сподвижниците на проек-

та на собствениците на галерии: 
проф. д-р Емилия Константино-
ва от галерия „Анастас”, сем. 
Малецови от Арт галерия – 
Музей „Филипополис” и сем. 
Джуркови от едноименната га-
лерия. Тя получи съдействие 
от Александър Мардеросов от 
Satori Magic Cafe, където е ба-
релефът на проф. Крикор Аза-
рян, както и на  Петър Денчев 
от хотел „Gallery 37”, благосло-
вили проекта й.

Отделните балади, посве-
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Гл. организатор и водещ броя – 
Станислав Пенев, членове на 
редакционния съвет: Людмила 
Богословова, Ради Радев, Петър 
Тодоров, Розалия Александрова, 
Алиция-Мария Куберска,
Такухи Минасян, Павлин Павлов, 

Варта Берберян-Гарабедян,
д-р Георги Венин, Недялко Илиев
Авторите носят отговорност за 
материалите си. Ръкописи не се 
рецензират и не се връщат. Не се 
изплащат хонорари. Електронен 
адрес: 

litobshtestvo@abv.bg; 
ISSN 1313-826X
Адрес: Варна, ул. „Цар Симеон I” 6, 
вх. Б, ет. 2. Всички права запазени! 
Печат: Разград Полиграф ООД
Издание на “Сдружение 
Литературно Общество - Варна“

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.  за 12 месеца – 40 лв.

Каталожен № 115

КНИГИ, ТВОРЧЕСКИ ИЗЯВИ, САТИРА

По традиция в деня на Съеди-
нението на Княжество България 
и Източна Румелия – 6 септември 
се проведе Областния фолклорен 
фестивал „Песни на брега“. До-
макин на събитието е Читалище 
„Македония – 2005” в партньор-
ство с Община Варна.

Няма по-голяма отговорност 
от съхраняването на историче-
ските корени, традиции и култур-

ЕМОЦИИ
И БАГРИ

но историческо на-
следство. Празникът 
отдаде дължимото на 
читалищните дейци 
и самодейци, на тех-
ния благороден труд, опазвайки 
българската култура, фолклор и 
изкуства. Насладихме се на зву-
ците, багрите и веселието на из-
пълнителите, водени от любовта 
към традиционното българско 

танцуване, вдъхно-
вението и красотата 
на българската музи-
ка и танц.

Казват, че е за-
блуда да се построи миналото 
отново, но въпреки това, всичко е 
баланс и равновесие. Макар и да 
не сме преживели това минало, 
но ние сме приели любовта към 
българските традиции и изкуства 

за част от себе си.
И „Песни на брега“ за поре-

ден път доказа тази любов – и на 
изпълнители, и на публика, отна-
сяйки със себе си частица от емо-
цията на празника.

И докато я има тази любов, 
България ще я бъде!

Стефка Петрова
Читалище „Македония - 

2005” - Варна

Във вихъра на танца - Детски танцов състав „Надиграй ме“ Ансамбъл „Гоце Делчев“ - Варна

Васил Толевски е изявен 
представител на балканската са-
тирична школа. Роден на 2 ноем-
ври 1956 г. в Будапеща. Живял е 
в Унгария и Сърбия. Завършил е 
Машинния факултет на универ-
ситета „Св. Св. Кирил и Методий” 
в Скопие, Северна Македония, 
където живее и работи. Участва 
в политиката, бил е треньор по 
хандбал. Член е на Съюз на писа-
телите в Сърбия, на Белградския 
афористичен кръг, на Асоциация-
та на журналистите в Македония, 
председател на Сдружението на 
сатириците и хумористите в Ско-
пие, член на Московския клуб за 
афористика. Основател, редактор 
и главен редактор е на македон-
ски издания за хумор и сатира, 
член на редколегиите на подобни 
балкански издания. Издал е 11 
книги и 12 антологии и сборници 
с балкански и македонски афо-
ризми. Превел e и e публикувал 
в различни издания афоризми на 
над 170 балкански автори. Него-
ви афоризми са превеждани на 

11 езика, публикувани са в над 20 
издания и сайтове в Македония и 
в чужбина, участва в телевизион-
ни и радиопредавания, в конкур-
си и фестивали (и като член на 
жури), където е получил 26 на-
гради. Последната му книга „The 
best of Tolevski“, издадена през 
2021 г., включва около 3000 афо-
ризма, подбрани от 40-годиш-
ното му творчество. То е смело, 
честно и злободневно, пронизано 
е от оригинален хумор, над който 
в широк тематичен спектър бу-
шува безпощадна сатира...

АФОРИЗМИ
***

Първото условие за банано-
вата държава е на власт да се из-
берат маймуни.

***
Срамота е да се умре от глад. 

Светът ще си помисли, че няма 
какво да ядем.

***
Омръзна ми всеки месец да 

гина за татковината. Този месец 
няма да си платя сметките.

***
Македония е много гостопри-

емна страна. Тук дори и македон-
ците се чувстваме като гости.

***
Човек с един чифт гащи не 

може да се бори за власт. Той се 
страхува и тях да не загуби.

***
Нашата мафия не е ламя. Ла-

мята няма толкова глави.

***
На мъртвите им е все едно за 

кого ще гласуват. Ако знаеха за 
кого, щяха да са живи.

***
Помагаме на палача. Сами си 

късаме главите.
***

Откакто дипломите станаха 
мярка за ум, ум имаме само на 
хартия.

***
От всички страни Македония 

е обградена от приятели. Непри-
ятелите останаха вътре.

***
Нормално е политиците да 

имат по-големи заплати от попо-
вете. Повече хора погребват.

***
В лудниците не гласуват. 

Достатъчно е това, че ние гласу-
ваме.

***
За щастие, на пазарите има 

все повече академични хора. За 
нещастие, зад сергиите!

***
Хор, който има чуждестра-

нен диригент, най-фалшиво пее 
народните песни!

***
Можете да се доверите и на 

глупаци, но не толкова дълго! 
Все пак, четири  години са дълг 
период.

***
 Честни хора не може да ви-

диш. Те се крият от срам, че са 
честни.

Ако честните са най-бедни, 
нормално е за власт да се борят 
най-богатите.

***
Нашият политик не може 

да бъде Троянски кон. Защото е 
обикновен.

***
Какво като поскъпне хлябът 

с 20%. И вие нямате 20% от зъ-
бите!

***
Нашият човек е подходящ за 

знаме. Всеки, който поиска, го 
развява.

***
Народ, когото въртят на мал-

кия пръст, не заслужава повече от 
среден.

***
По малка нужда – може и в 

храстите, по голяма – само в по-
литиката.

***
Хората станаха лакоми. Мал-

ко са им народните кухни, ами 
искат и пълни контейнери.

***
От всички европейски стра-

ни в Македония има направени 
най-много очни операции. Ние 
очите се ги вадим сами!

***
Политикът трябва да е чес-

тен човек. Но ако е честен, не 
може да бъде политик.

***
У нас няма безработни. Всич-

ки работят едни против други.
Подбрал и представя:

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ

40 ГОДИНИ БЕЗПОЩАДНА САТИРА


