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Национален вестник за литература, изкуство и обществен живот

и
Цена 1,20 лв. 

БОЯН АНГЕЛОВ

ИЗВИСЯВАНЕ

Верността 
има свое име, 
предизвестено 
от Бога.
Майко на верността,
извиси ме
върху вярата си тринога!
Твоят връх 
е високо горе 
и от него 
далеч се вижда,
но понякога непокорен
облак ясен
плътта си взижда
и тогава
съзирам слети
полусенките на скалите
с мразовитите силуети 
на пределите
снеговити.
Твоят връх е
с мъгли препасан
и над него кръжат соколи.
За страхливите
е опасен,
а за смелите
ореол е.

ЮМРУКЧАЛ

Той е свъсен като секира, 
а в дланта му – Алтън Калофер.
От мъглите дъхът му спира.
Междузвездните катастрофи
очертават в среднощна доба
перигеи и апогеи.
Той все търси на Ботев гроба,
а намира свети идеи.
Зиме крият го снеговете – 
заприличва на рана бяла.
Урагани го мият лете
и го жарят в полупремала
слънцеоките ипостаси
на погинали воеводи.
Под знамения беловласи
някой облачно стадо води.
А върхът е юмрук застинал
и готов е да се стовари
върху всеки предател, минал
на страната на низки твари. 

Културният феномен „Лятна 
Варна” вече е в акцента: „Варна 
– морска столица на България“… 
Всъщност, идеята Варна да про-
мени своето значение от „лятна” 
в „морска” столица на България 
е водеща в нашата работа и ще 
остане такава и занапред: лято-
то е все пак 3, 4 месеца, но ние 
сме постоянно на брега и морето 
присъства активно в културната 
панорама на живота тук целого-
дишно. Затова сме се насочили 
към целогодишни събития с мор-
ска тематика.

Колкото до книгата, тя е в 
центъра на вниманието ни като 
издаване, предлагане, срещи с 
писатели, участия в литературни 
конкурси, създаване на различ-
ни възможности за общуване с 
нея особено за младите хора и 
по училища, и във ВУЗ, и в кул-
турните институции на града 
през цялата година. Лятото също 

КОСТА БАЗИТОВ – ЗАМ. КМЕТ НА 
ОБЩИНА ВАРНА ПРЕД ВЕСТНИК 

„ЛИТЕРАТУРА И ОБЩЕСТВО“ :
е сезон с добри възможности в 
това отношение… „Алея на кни-
гата” във Варна е вид фестивал 
– продължителен, ангажиращ 
издателства и много писатели… 
Провежда се на място, което не 
може да се отмине в разгара на 
лятното време – в алеята към вхо-
да на Морската градина където 
се разпъват много шатри с книги 
на издателствата. Ежедневни са 
премиерите… Освен, че всеки 
може да си закупи книга, на това 
място може да се срещне с писа-
тел, да общува с него, да получи 
автограф, да участва в дискусия, 
да изрази мнение за литературни 
произведения… Продажбата е 
само един от елементите на об-
щуването с книгата на Алеята… 
И днес книгата е съществена част 
от културния бит на българина, 
дори – приоритетна, затова тя е 
приоритетна и в отношението на 
Община Варна и към създаването 
й, и към разпространението й. И 
още нещо – в Морската столица 
Варна се подкрепят по Фонд Кул-
тура двата литературни вестника 
на града (единият е „Литерату-
ра и Общество” – Национален 
вестник за литература, изкуство 
и обществен живот, издаван във 
Варна).

Сред силно обеднелия ни и 
уникално намалял като присъст-
вие в културния ни живот лите-
ратурен печат днес, варненският 
вестник „Литература и Обще-
ство” е поле за литературна твор-
ческа изява и оазис за хора с та-
лантливи пера, както и за такива, 
които имат духовна потребност 
от стойностна естетическа ин-

АКАДЕМИК МАРИН КАДИЕВ
ЮБИЛЕЙНО ЗА В. „ЛИТЕРАТУРА И ОБЩЕСТВО” 

75 БРОЯ С ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ 
НА СЪВРЕМЕННАТА И КЛАСИЧЕ-

СКА ЛИТЕРАТУРА И ПОСТИЖЕНИЯ 
НА НАШАТА И СВЕТОВНА КУЛТУРА 

И ИЗКУСТВО
формация и насоченост. Самото 
заглавие насочва директно към 
съдържателната същност на вест-
ника – да е свързан с литературата 
и да служи на обществото. Като 
че ли отговаря на Вазовия девиз: 
„Науката е светило на един народ, 
а литературата е животът му.” А 
подзаглавието конкретизира, че 
това не е само издание с регио-
нален превес, а е „Национален 
вестник за литература, изкуство и 
обществен живот.”

Ако се направи един преглед 
на публикациите в излезлите до-
сега 74 броя (вестникът се печата 
вече 12 години – излиза от нача-
лото на 2009-та), ще се установи 
какви пълноценни художествени 
творби са достояние за първи път 
на любознателния български чи-
тател: нови стихове, разкази, ре-
цензии за новоизлезли книги, ин-
тервюта със значими творци, ста-
тии и коментари за всички видове 
изкуства (живопис, театър, музи-
ка, кино) полемики и разисквания 

На стр. 2

През 2008 г. в читалище „Ма-
кедония – 2005“ при Македонски 
дом – Варна постъпва дарение 
от Антон Александров Карбов – 
виден общественик и активист 
в дейностите на читалището и 
дружеството, наследник на маке-
донски род бежанци във Варна. 

Дарението включва женска гор-
на дреха (сая) от края на XIX в. 
и престилка. И двата предмета са 
част от народна носия от Егейска 
Македония (съхраняват се в мо-
мента в Македонски дом – Вар-
на). В българската етнографска 
наука разбирането „народна но-
сия от Егейска Македония” оз-
начава облеклото на българите, 
населявали териториите около 
градовете Солун, Сяр, Кукуш, 
Енидже Вардар, Воден, Костур, 
Смърдеш, Лерин, Драма.

СТЕФКА ПЕТРОВА – НЧ „Македония – 2005“

ОТ ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ ДО ГРАД ВАРНА ИЛИ ПЪТЯТ НА ЕДНА САЯ
По думите на Антон Карбов 

саята и престилката са носени от 
неговата баба по майчина линия 
около 1890 г. Животът на баба 
Елефтерия започва в родното й 
с. Смърдеш, (дн. Кристалопиги, 
Костурско, Гърция). За това на-
селено място се знае, че в края на 
XIX в. – началото на XX в. е едно 
от най-големите български села в 
Костурския край. През това вре-
ме в селото живеят близо 2000 
човека – всички те са етнически 
българи. Природногеографските 
особености на село Смърдеш оп-
ределят и поминъка на неговите 
жители. Селото е разположено в 
подножието на планински масив 
и обработваемата земя наоко-
ло е малко. Затова населението 
се препитава основно със ско-
товъдство и в много по-малка 
степен със земеделие. Известна 
роля има и дърводобивът. Важен, 
дори определящ социално-ико-
номически фактор за Смърдеш, 
както и за повечето села от Кос-
турския край, е гурбетчийството. 
Гурбетчии са основно мъжете в 
трудоспособна възраст, работе-
щи в големите градски центрове 
на Османската империя или в 
Свободна България. Те се зани-
мават основно с различни зана-

яти – главно дюлгерство (строи-
телство, зидарство) и свързаното 
с него каменоделство, а също – 
обущарство, млекарство и др.

Животът на това българско 
население не е лесен, изпълнен е 
с много труд, мъка и чести борби 
и бунтовни сътресения. Съдбата 
се разпорежда така, че след по-
тушаването на Илинденско–Пре-
ображенското въстание и особе-
но след края на Първата световна 
война огромни маси българско 

население от Егейска Македония 
завинаги напускат родните си 
места. И първата посока на тях-
ното спасение е България. 

Със своето географско поло-
жение, отдалеченост от райони-
те на Македония и Одринско, в 
близост до Добруджа със своето 
пристанище и ж. п. линия Варна 
става притегателен център за бе-
жанците. Тук намират своя втори 
дом българи предимно от Костур, 
Косинец, Въмбел, Смърдеш, Ле-
рин. Сред изселниците е и дъще-
рята на баба Елефтерия – Елена 
Карбова, която е едва на 12 годи-
ни. Тя идва тук със своите съсе-
ляни, но не и със семейството си. 
Брат й Анрико (Андрей) замина-
ва за Канада, а майка й остава в 
Смърдеш. Обаче по-късно – през 
1928 г. във Варна идва и майка й, 
баба Елефтерия. Заедно с дъщеря 
си успяват да се адаптират към 
новите условия, дори откриват 
хан, в който приютяват временно 
и други бежанци.

Според Георги Андонов-
ски – един от малкото останали 
живи свидетели на събитията 
през онова време, бежанците от 
с. Смърдеш изиграват важна роля 
при построяването на Македон-
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по езикови и исторически про-
блеми, съвременна драматургия, 
хумор, фолклор, юбилеи, мнения, 
конкурси – изключително широк 
диапазон от художествеността на 
съвременния български и чужд 
литературен и културен свят. 
Всъщност тук всеки може да на-
мери себе си и да задоволи своите 
разнородни естетически вкусове.

Трябва да докоснеш с очи-
те си този вестник, за да усетиш 
какво многопластово и оригинал-
но четиво ти се поднася; тук има 
някакво магнитно привличане 
и създаване на жив интерес към 
духовността. Тук и житейските 
подробности от ежедневието ни, 
и интерпретацията на цялото ни 
битие е представено дълбоко реа-
листично и смислено, дори и иро-
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нията е приемлива, без да уни-
жава човека и неговите полюсни 
състояния и настроения.

Като полиграфия и концеп-
туална цялост вестник „Литера-
тура и Общество” е стойностен 
и жизнено необходим за българ-
ската общност, която в него може 
да намери себе си като духовно 
начало и съвременна литератур-
на еманация. Това се отнася и за 

акцента, който вестникът поставя 
не само на литературата, изку-
ствата и духовността като основ-
на човешка ценност у нас, а както 
и на представянето в превод на 
творби и литературни изследва-
ния от литературата на различ-
ни страни – Великобритания, 
Швейцария, Полша, Хърватия, 
Украйна, Румъния, Нидерландия, 
Великобритания, САЩ, Финлан-

дия, Германия, Швеция, Австрия, 
Италия, Франция, Русия, Турция, 
Австралия и др. и навсякъде тър-
си съвременната или историческа 
„литературна връзка и литератур-
на проява” в техния качествен и 
водещ аспект.

Чрез този вестник Варна се 
изявява и като силен духовен 
център, а не само като природна 
даденост. 
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ския дом в гр. Варна. Те актив-
но участват в организационния 
и културно-просветен живот на 
българите от Егейска Македо-
ния в града. Сред тях е и баба 
Елефтерия с дъщеря си Елена. 
Тези две българки правят всичко 
възможно за запазването на маке-
донските си корени и традиции 
до наши дни. Благодарение на 
Антон Карбов – син на Елена, му-
зейната сбирка към Македонски 
дом е обогатена с още едно късче 
памет за българщината. А саята 
и престилката, които той дарява 
като част от паметта на своя род, 
ще останат за поколенията ярки 
свидетели на историята на бежа-
нците от Егейска Македония във 
Варна. 

Подарената от Антон Карбов 
дреха е движима вещ със значи-
ми културни стойности. Нейният 
път до НЧ „Македония – 2005“ 
в гр. Варна е дълъг и интересен. 
Саята има своя „житейска съд-
ба“. Отговаряйки на въпросите 
кой, кога, къде, как е изработил 
и притежавал тази дреха, можем 
да разберем за знанията, които са 
използвали при нейното ушива-
не, за поминъка и мирогледните 
представи на хората, въвлечени 
в тази дейност, за историческо-
то време и пр. Ето защо жен-
ската горна дреха, подарена от 
потомците на баба Елефтерия е 
културна ценност с неповторима 
биография.

САЯТА: ИЗСЛЕДВА-
НИЯ И МНЕНИЯ

В българската етнографска 
наука има следните версии за 
произхода на думата – сая. Една-
та е на известния руски архео-
лог Никодим Кондаков, според 
когото „сая” идва от латинското 
„sagum” в значението на „ман-
тия” от груба вълна. Друго мне-
ние изразява Стеле Костов – ви-
ден наш етнограф, който казва, 
че напълно е възможно тази дре-
ха да е навлязла в Македония и 
Тракия под византийско влияние, 
а вече оттам да се е разпростра-
нила на север в Кюстендилско и 
Радомирско. Според Венера На-
следникова, изследвала българ-
ското облекло откъм историче-
ското му развитие, думата „сая” 
идва от испански в значенията 

на женска дреха отворена отпред 
и дреха, давана от кралицата на 
прислужничките като зестра. 
Също според Наследникова ду-
мата се среща и в турски език: 
„сайман” глагол „преброявам” 
(хората, които са преброявали 
овцете и събирали данъците, 
са носили определена дреха). В 
българските диалекти „сая” има 
няколко значения: дреха, кошара 
за зимуване на овце, горна мека 
част на обувката.

Подарената сая е само част 
от българска носия от Егейска 
Македония. Тя се носи върху 
ризата и е задължителна горна 
дреха. Тя е бяла и това препра-
ща към моминските години или 
невестенските дрехи на прите-
жателката. Бялата сая е белег 
за младежка възраст, носи се от 
моми и невести чак до раждането 
на първите деца. 

Според Христо Вакарелски, 
виден наш етнограф и един от 
първите изследователи на облек-
лото от този край, в празник или 
при по-хладно време момите об-
личали „длега съiа“, с ръкави от 
черен шаяк („хаба“). Гърбът на 
тази сая се състои от една неиз-
кроена майка, а предниците – тъй 
като е отворена отпред – от две 
майки, клиновидно изкроени. 
От страни се намират два клина, 
цепнати по средата, откъм пола-
та. Ръкавите са дълги докъм кит-
ките.

В много народни песни от 
Егейска Македония се пее, че на 
Лазаровден момите са облечени в 
„бели саи“.

САЯТА НА БАБА 
ЕЛЕФТЕРИЯ: МАТЕ-

РИАЛ, КРОЙКА, 
УКРАСА

Нашата сая намира прилика 
в миячкия невестенски клаш-
ник. Изработена е от бял, дими-
тен вълнен плат в края на XIX 
в. Ушита е от местен шивач по 
поръчка на родителите на баба 
Елефтерия за празнични дни. По 
кройка и украса дрехата предста-
влява сая - тип връхно моминско 
облекло. По дължина дрехата е 
малко над коленете, което сочи 
за местни традиции в кроенето 
на подобен тип облекло. Гърбът 
е скроен от цял (не е рязан в кръ-
ста и после съшит), от един плат. 

Към него има странично доба-
вени още две парчета, клинове. 
Предниците са скроени от по 
един основен плат, към който е 
добавен по един страничен клин. 

Саята има туникообразна 
форма, но не е много клината 
(разперена) с извита пазвена из-
резка. Сложността на кройката 
на саята идва и от тези клинове, 
които в полите не са зашити и 
образуват т.нар. цепки. И това е 
един детайл, който няма как да се 
подмине. Тези странични цепки 
са високи до 20-25 см, подчерта-
ни са с обтоки везани линеарни 
орнаменти. Те правят саята по 
удобна в носенето.

Дрехата е без яка и без ръ-
кави. Ръкавният отвор е допъл-
нително украсен с имитиращи 
ръкавите парчета опашки (ро-
кавици). Тези дълги ивици са 
скроени от същия плат, от който 
е изработена дрехата. Кръстосват 

Украсата на дрехата е съсре-
доточена по пазвата и полите. 
Безспорно везмото си има своя 
чар и художествена стойност. За-
белязваме една нежна изработка 
и въображение в стилизиране на 
мотивите. Везбарката има есте-
тически вкус и усет към багри и 
форми. Везбата по полите и па-
звения отвор са плътно извезани 
бод до бод и изглежда като разна 
тъкан, а често пъти като същин-
ски килим, особено изразен в до-
лната част на дрехата, с по някол-
ко реда украса от червен гайтан 
– (пулайки).

По колорит дрехата пред-
ставлява богата композиция на 
ярки и меки цветове, които хар-
монично се преливат. Преоблада-
ва характерния за македонската 
шевица червен цвят, от светло до 
тъмно червено. И в комбинация 

Баба Елефтерия като момиче – с. Смърдеш дн. Кристалопиги,
Костурско, Гърция около 1890 г.

Баба Елефтерия с дъщеря си Елена Карбова в Морската градина 
на гр. Варна около 1928 – 1930 г.

се на гърба и се поставят в пояса. 
Саята се закопчава с едно копче 
в поясната част. На дясната пре-
дница има цепка за джоб.

с малко жълто, зелено и синьо. 
От същите конци са обточени 
предниците, ръкавните отвори, 
цепките и джоба на дрехата. В 
орнаментиката на шевицата пре-
обладават геометрични и расти-
телни мотиви поотделно или пък 
заедно в комбинация.

Като цяло шевицата е памет-
ник, който между другото откри-
ва миналото. И тук тя ни напомня 
по цвят и орнамент старото си-
рийско и коптско везмо. Кръстът, 
извезан по пазвата на саята, е ос-
татък от миналото, за да подчер-
тае християнството. Везмо, което 
се среща почти навсякъде в маке-
донската шевица, в която българ-
ка е изляла цялото си душа.

гр. Варна, 2022 г.
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Поетът живее в мига на сътво-
рението. Това е повече от усмивка 
и прегръдка. Той разтваря небес-
ните порти на Истината. И влиза 
в Рая на най-високите вибрации, 
за да откъсне плода. И да нахрани 
хората.

Имам трудната наглед задача 
да се опитам да обясня 
връзката между духо-
вността и поезията в един 
нов план – този на новите 
открития на квантовата и 
торсионната (информа-
ционната) физика.

За Духовността.
Много от нас използ-

ват думата „духовност“, 
за да изразят онова нео-
бяснимо докосване до човешката 
емоция, която го предизвиква да 
бъде по-добър и разбиращ себе си 
и хората. Затова в речниците тази 
дума битува като абстрактно по-
нятие – „качество на духовен, при-
съствие на духовен живот, духовна 
дейност“. Не спираме дотук, защо-
то не е ясно какво точно обхваща 
самото понятие, освен че става въ-
прос за живот и дейност. Да прове-
рим какво значи „духовен“ – който 
се отнася до човешкия дух, до ум-
ствената и емоционалната дейност 
на човека“.

Тук сме значително по-близо 
до същността на понятието в него-
вата най-модерна интерпретация. 
Което се отнася до човешкия дух. 
Макар отново да е „абстрактно“ 
понятие. Или не. 

Преди повече от 110 години 
френският учен Луи Картан стига 
до откритието, че физиката не е 
описала и изследвала до момента 
полето, създадено от „въртящия се 
ъглов момент“. Една научна „дре-
болия“, която значително по-къс-
но открива за света наличието на 
фино физично поле, в което се 
съдържат плановете за ВСИЧКО, 
което е било, е и е възможно да 
бъде. Полето на Духа. Това проме-
ня физичната картина на Битието 
според физиката от четири „ета-
жа“ на шест. И вече картината 
на света е драстично променена. 
Освен познатите 4 нива: твърдо 
тяло, течно тяло, газообразно тяло 
и плазма, учените изучават и свой-
ствата на вакуума и първичния 
вакуум. Физиката ги нарича съот-
ветно: първично информационно 
поле и вакуум. А според църков-
ната догма 6-то ниво – първичното 
информационно поле, се нарича 
Свети Дух. Сигурно сте чували за 
„суперструнната“ теория. Тя изу-
чава постоянните взаимодействия 
между тези шест нива на реалнос-
тта. И се опитва, засега без особен 

РОЗАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

РАЗЛИЧНО – ЗА ДУХОВНОСТТА И ПОЕЗИЯТА
успех, да проникне в седмото ниво 
– на Твореца на Всичко.

Но каква е връзката с духо-
вността и поезията? 

В  човека се съдържат 
всички нива на реалнос-
тта. Включително и 7-то. 
Божественото. Неговото 
видимо физическо и оста-
налите му невидими тела 
си взаимодействат посто-
янно и „се информират“ 
за всяка мисъл, дума или 
действия, които човек 
предприема. Т.е. човек е 
едно ходещо информа-

ционно поле, което е компактен 
сбор от всички нива на реалността. 
Това, което учените установяват, е, 
че всички хора – човечеството – са 
взаимно свързани чрез невидими-
те си тела в едно общо информа-
ционно поле. Това го е казал още 
Карл Юнг.

Да се върнем на определение-
то за „духовен“: който се отнася до 
човешкия дух. Това означава, че 
духовното, онова, неизмеримото 
допреди, всъщност е връзката и 
взаимодействието на всеки човек 
и на цялото човечество със Светия 
Дух. Човек се себеизразява чрез 
живота и дейността си. Да, така е. 
Но всичко онова, което не се вижда 
и „чува“ от обществото – неговите 
намерения, неговите мотиви и не-
говите житейски цели – също го 
определят като духовно същество. 
Т.е. нашият цялостен стремеж към 
Духа е определящият за вникване-
то в нашата истинска духовност. 

Откритията на учените не ома-
ловажават свещеното, сакралното 
разбиране за човешките ценнос-
ти, за неговия земен морал. Точно 
обратното – Науката се извисява и 
се приобщава към тези ценности, 
изследвайки ги в името на човеч-
ността и Божествения промисъл. 

Как се осъществява връзката 
ни с полето на Духа? Със Светая 
светих?

Чрез човешката душа. Да, тя 
съществува. Вече е доказано. Като 
една неразрушима единица на все-
ки човешки дух. До Атлантида 
хората имат пряка връзка с 6-тото 
ниво на реалността. След потъва-
нето й я изгубват. 

За да разберем как се осъщест-
вява взаимодействието на човека 
с първичното информационно 
поле, трябва да сме наясно какво 
представлява и кои са основните 
закони, които учените са изслед-
вали за това поле. То се състои от 

двойки неразделни информацион-
ни спиралки* (дясновъртяща се и 
ляво въртяща се двойка, съответ-
но – положителна и отрицателна) 
в невъобразимо ниски минусови 
стойности, които пренасят инфор-
мация, а не енергия. Те нямат маса. 
Информацията за всяко действие 
или наблюдаван обект се преда-
ва мигновено по цялата Вселена. 
Стига да има „уши“, които да я 
чуят. Човек може да обработи съв-
сем малка част от тази информа-
ция. Около 5 %. За информацията 
няма прегради. Никакви. Освен 
липсата на сетива, които да я въз-
приемат или обработят. Днес чо-
век може да възприема информа-
цията в по-висока степен само ако 
собствените му информационни 
канали са чисти. Това значи чис-
тота на помислите, действията, 
думите. Във  всичко. Развитите, 
т.е. чистите информационни кана-
ли на човека днес са познати под 
публичното име „шесто чувство“.

Много е важно да се знае пуб-
лично, че в 4-6 ниво на реалнос-
тта действа безотказно Законът 
за привличането, за резонанса. 
Положителното се привлича от 
положително, а отрицателното – 
от отрицателно. Иначе казано, с 
мъдростта на българския народ 
– каквото повикало, това се оба-
дило. Изследвано е, че Човекът е 
изначално създаден като положи-
телен информационен обект. По 
своята истинска същност той е 
част от Светия дух. Свидетел за 
това е душата на човека. Разбира 
се, и многобройните опити (стоти-
ци хиляди), проведени от учени по 
цял свят.

Човек взаимодейства с други-
те хора и с целия свят както чрез 
своите сетива, така също и чрез 
моделите, които са възприети от 
обществото в даден момент на 
Еволюцията. Еволюцията е осно-
вен закон на Битието. Тези идеи и 
твърдения са практически доказа-
ни и изследвани от много известни 
и неизвестни учени физици, мате-
матици, психолози, химици и др. и 
в по-ново време лингвисти. Само 
математическите изследвания в 
тази сфера са над 40 000 преди на-
чалото на 21 век.

Вече можем да направим опит 
за определяне на Духовността на 
Човека.

Духовността е реално същест-
вуващо сборно информационно 
поле, невидима монолитна ма-
трица**, в която се осъществяват 

взаимодействията между Човека 
и Духа във всяко изкуство и всеки 
човешки стремеж към чистота, до-
брота, почтеност, състрадателност, 
красота и хармония, предизвикани 
от човека и подкрепени от Духа.

Един от инструментите на 
Духовността е Поезията.

Поезията представлява, като 
всеки обект във Вселената, инфор-
мационно поле, единица, матрица, 
която обхваща всеки написан или 
приет образ, мисъл, която идва при 
един или повече поети като фино 
физично поле. Съдържа в себе си 
Вселенска Мъдрост и Хармония. 
Това е истинска „храна“ за на-
шите фини тела. Същото, което е 
призвана да доставя и науката с 
друг човешки инструментариум. 
Човешката логика и човешкото 
слово. Т.е. поезията може да бъде 
наречена и Наука за Душата, която 
има мигновен ефект върху фините 
тела на човека и, възможно, върху 
неговата логика. 

ПОЕЗИЯТА НЕ Е ОТРАЖЕ-
НИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ-
ТА, а неин коректор. Чрез думи-
те, които идват от 6-тото ниво на 
реалността. Тя е наука не само за 
душата на човека, но и за всички 
информационни обекти на Земята. 
Приземена, остава в аурата*** на 
Земята. Разбира се, някои идеи, 
които са животоопределящи за 
човечеството, могат да се повта-
рят в различни варианти от поети, 
живеещи в различни географски 
места и по различно време. Това 
е така, защото част от поетите 
всъщност се свързват понякога не 
с висшите сфери на реалността, а с 
невидимите тела на Земята и чер-
пят вече „свалени отгоре“ идеи и 
образи. Това не омаловажава днес 
стиховете, които съдържат идеята 
за Любовта и единството на чове-
чеството като основен двигател на 
нашето време. Точно обратното – 
утвърждават се животоспасяващи 
думи, чувства, идеи и образи за 
цялото човечество!

Как идва поезията?
Поезията е слово, облечено в 

думи, емоции и ИНФОРМАЦИЯ 
от 6-тото ниво на реалността. 
Механизмът на словото е свързан 
с всички закони на реалността, 
започвайки от основния закон – 
Еволюцията. Но по-скоро бих се 
спряла, поради необходимост-
та днес, на Закона за резонанса. 
Каквото повикало, това (същото) 
се обадило. Радваш се – викаш 
Радостта. Плачеш – викаш пла-

ча. Казваш светли думи – викаш 
Радостта, Хармонията, Красотата. 
Използваш думи с отрицателна 
информация – викаш ги, облече-
ни в реквизита на видимата реал-
ност. Не само за себе си, Поете, а 
за цялото Човечество, започвайки 
от семейството ти, близките ти, 
народа ти. Нали си спомняш, че 
сме заедно. Каквото и да се случ-
ва, то се отразява на всички. Затова 
в Пловдив организираме поетичен 
фестивал, който е приел Радостта 
за свое верую. Поетично кредо.

Поезията се себеизразява чрез 
човешкото слово****А то действа 
чрез езика на даден народ, нация, 
група хора. Няма избран език. 
Всеки човешки език е важен и 
създаден свише. Уникален. В него 
е заложена Божествената струна 
на разбирането и споделянето на 
живота. Езикът е жив, докато тези, 
които го използват, вървят по пътя 
на Еволюцията. Поезията е приз-
вана да пази живота на всеки език, 
който е даден на народа. А поетите 
помагат на народа си да тачи Бога 
и себе си. С думите, които дърпат 
живота напред. Да върви по своя 
път, предначертан и осветен.

ПОЕТИЧНИТЕ ДУМИ МО-
ГАТ ДА ТВОРЯТ ЧУДЕСА, АКО 
ДУМИТЕ СА ЗА ЧУДЕСА. 

Думите са живи същества, из-
пратени, за да помагат на човек да 
се  справи с комуникацията не само 
с другите, но и със самия себе си. 
Това са фини енергии, които офор-
мят нашите невидими тела по свой 
образ и подобие.  И ако вземем за 
пример добрите думи, те ни офор-
мят с добра и светла плътна аура. 
Тя ни пази и защитава. 

Изводът, мисля, се очертава 
сам – Поезията, като един мо-
щен инструмент на човешката и 
Божествената духовност, е въл-
шебното килимче на Аладин, кое-
то ни насочва и подсказва, че чуде-
сата, които търсим насън и наяве, 
са в нас. И ние сме тези, които 
можем да решим как да живеем – 
в нереалната неизвестност или в 
реалните мечти.

                    
* надясно и наляво въртящи се 

двойки, съответно – положителни и 
отрицателни; цялата Вселена се със-
тои от такива спирали и е най-плът-
ната материя, позната на учените;

**  матрицата е основно физи-
ческо понятие за неразрушимо енер-
го-информационно поле;

***  аура – енерго-информа-
ционното поле на Земята;

**** човешкото слово се разли-
чава от Божественото, но има и голя-
ма творческа силарха.

МАРИЯНА
ХРУЗА

ОТКРОВЕНО
ЗА ОТКРО-
ВЕНИЕТО

Усещам се:
 чист дух 
съм
и кристално откровение –
като прозрачен въздух,
като водна бистрота –
напомня планина,
не външна,

скритовътрешна.
И висина,
нестигана от логика.
Съкровище?!
Не,
просто съкровение…
Красивото умение
да съм по-често Горе.
Но да го преживявам тук.

Недосегаема съм,
стига да поискам.
Дори за себе си
съм недостъпна,
случи се…

Онази красота познах,

която само с мисълта
се вижда…

Не ми е нужна
 даже вяра…
Потънала във същността
 на битието –
аз външните си сетива
 ви подарявам.

ЕЛЕНА
ДИМИТРОВА

ОБИЧ

Аз не гледам скептично на света,

защото моят дълъг път познава
бездомен хляб и шумна самота,
щастлива болка и горчива слава.

Изстрадах всичко, но останах цяла…
И често бях от себе си различна.
Да. Колко малко обич аз съм дала
на хората, които ме обичат.

От техните прощаващи слова
долавям днес вината си предишна…
Животът ми е грешна чернова,
която нямам време да препиша.
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НАДЯ ПОПОВА

ЛЕГИТИМАЦИЯ

Да запомните моето име 
не се надявам.

Да не би да съм Майка Тереза 
или Мадона?

Нито в бодър мажор,
нито в скръбен диез припявам,
а има и друго:
прекалено сме много на клона.
Нямам никакъв шанс
да приседна отдясно на Бога
с тези самоубийци сред роднини и сред кумири.
Затова пък умея
без подпалки да стъквам огън,
през стени да минавам,
когато някой умира.
От разкривените сенки не изпитвам боязън.
Блика в моите вени солена, стаена сила.
Аз съм тази, която не пита:
„Знаеш ли ти коя съм?“,
защото зная коя съм
откакто съм се родила.

***
               В памет на майка ми

Помислих ги във тъмното за кошери,
а то били надгробни плочи...
Пчелин от литнали в отвъдното души.
Между обезлюдените била
кой е опитвал от меда им, кой ги пази?!

А жилото на мъката прилича на онази
„забита и пречупена на две стрела”.
И не звънят камбанките край пътя,
очите ми не радва макът сред овесите,
откакто ти безмълвно се възнесе
през оня месец с име императорско,
в последния му ден...
И оттогава нещо вкамени се в мен.

Все повече ми липсваш, майко.
Захлупиха ме облаците черни.
Небето се продъни от порои,
раздра се от светкавици,
земята оглуша от гръм.
От всички дупки изпълзяха червеи...

И жива ли съм днес или не съм?
Стон от възбог
или гласа ти чух?
Къде витае медоносния ти дух?

ВИОЛЕТА
СТАНИСЛАВОВА

КРАЯТ НА СВЕТА

Дойдоха чужди времена. 
И се родиха чужди поколения.
И стана чужда моята страна. 
Дори Земята вече ми е чужда.
Светът е болен. Полудял.
За никого животът не е чудо.
Божествената Милост и Любов 
в калта лежат потъпкани от луди.
Душата на планетата крещи,
но Бог не чува тъжните й вопли.
И само във припадналия студ
домът на зли чудовища е топъл.
Светът във мене пари от любов,
но мъдростта не ражда красотата 
щом хората с изтръгната душа, 
с поклон приветстват Сатаната.

В ОЧАКВАНЕ НА…

Стоя на брега на моята жива река –
ходилата ми са потънали във прозрачната й прохлада.

Лодчица натоварена с детството ми
размахва за поздрав весла – бърза – минава и… 

отминава.

Стоя потопена до колене на брега –
чакам буйната, непокорна вода да премине.
Корабче пълно с юношеството ми идва към мен –
аз му махам с ръка – ала то се оттегля и… отминава.

Стоя на брега потопена до кръста в искрящата, 
златна вода.

Златен кораб, препълнен със зрелостта ми,
златни платна царствено разлюлява.
Мисля си, че завинаги ще остана на него така.
Но и той, но и той… отминава.

Дочаках да дойде и старостта – мътната, тъмна вода
до раменете ми стигна, до шията, до устата…
Нямам лодчица, нямам кораб със златни платна,
само отломки около мен се въртят и ме нараняват.

Накрая приижда забравата със ледена и дълбока 
вода.

Поглъща ме в бездната си. Безсмислено е да се 
съпротивлявам.

Ще ме превърне във отпечатък, във пясък, в прах или 
в кал…

За да започна отново живота си.
Макар че отдавна ме няма…

ГЕОРГИ ВЕНИН  

НОЙ

През нощта ме събуди дъжд –
ласкав уж, ненатрапчив, тих:
сякаш шепот на влюбен мъж
пред жена от прочетен стих.

Казват, този ръмежен рой
ни опива в гальовен сън:
изнемога след тежък зной
и копнеж – непробуден кълн…

Аз обратно – наострям слух;
под клепачите свети филм –
там витае настръхнал дух
и се стеле небесен дим.

Стискам мигли – солен капчук:
лентата ще се освети!
Барабанно набъбващ звук
по асфалта навън кънти,

бръска свитата ми душа,
сякаш удря клавиши в такт.
Аз съм някакъв стар клошар,
звуколовец на тъмен Знак.

Ще отворя очи едва
щом сънят ви опре в смъртта.
Като бухал окат ще бдя
над прокобата на света.

Всяка божа твар ще спася
сред чистилищния Потоп.
Как във мрак се зачева свят –
във ковчег, спотаил живот!

НОВОДОМСТВО

… В яка хватка ме стискаше старият дом:
засадена бе тук пъпната моя връв;
с ярост той я оплиташе в гордиев възел
и във мен се промъкваше с котешки взлом –
да остъргва душата ми, кърмена с кръв.
Там, където заченах дете, ме завърза;
хищно ръфа ме с дяволска, лакома паст –
и от злост му се ронеха зъбите гнили.
Зейна болка от него, в мен кръстно забита,
ала свличах английското past пласт след пласт.
И духът ми така през стените му мина –

да подири за себе си нова обител.

… Преселенец – с пет ризи и петстотин книги.
И се гъна под тях – тези бродещи сенки.
Тъй превит от живот във живот – мека глина,
все пак опвам снага към небето-индиго:
Инак горните лавици как ще досегна –
как на храма камбаната пак ще заклина!
Тъкмо там и над покрива кътам това,
от което ще вая на бъдното Пътя.
А сърцето ми тръпно ще ръси трохици
не по друма обратен като рак да снова
и не мойте окати деца да се бъхтят –
а над дирята ми да летят като птици!

ЗОРКА ВЪЛЧЕВА

СЛЪНЧЕВА ЖЕНА

Животът ти да бъде пролет,
а ти самата – клонче цъфнал цвят.
Щастлива, волна птица в полет,
бъди ти радост за света чепат.

Бъди усмивка от зората.
Носи ти нежност, топлина.
Носи прохлада от гората
любима, слънчева жена.

Но, знай – в живота всичко има:
и дъжд, и слънце, и дъга.
Ще има пролет, лято, зима – 
любов и радост, и тъга.

… Ще има срещи и раздели – 
Успехи, трудности, борби.
Живей по своите модели –   
красиви, слънчеви, творби.

НЕ БЪРЗАЙ СТАРОСТ

Не бързай старост, спри, почакай малко.
Натрупах вече аз деветдесет…
Да! Младостта отмина бързо – жалко.
Но старост ли са днес деветдесет?...

Е, нямам вече блясък аз в очите.
Покриват бръчки моето лице.
И преспи бели – гонят се в косите,
но все е младо моето сърце…

То бие лудо пак в гърдите мои
при срещата с приятел и другар.
Вълнува се от грижи чужди, свои,
от хубостта на всеки божи дар…

От срещите си сутрин със зората
и с чайките, и с бурното море…
От ромона на ручея в гората,
цветята росни, синьото небе.

От кацналата мъничка калинка
на детелина с четири листа.
Сърната стройна, горската глогинка,
от първото  кокиче сред снега.

И стих, и песен още от сърцето бликат.
То още носи нежност и любов.
И пориви на волност още викат – 
от младостта останал сетен зов.

Не бързай старост! Спри! Почакай малко!
Аз искам още радост да бера.
За хората край мене още малко
с любов и топлина да ги даря.
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ГЕРГАНА
СЛАВОВА

ЛЯТОТО

Мое лято – брошка на момиче,
бисерче, седеф от бяла мида…
Дълго пазено в хербария кокиче – 
слънцето, което над морето слиза.

Мое лято – пъстролико, жарко…
Прилив на вълнения, утеха,
пясъкът е нажежен и ярко
светиш в дреха бяла – лека, лека…

Мое лято – сбъдната надежда,
в тебе стъпките ми се заклеха.
Синята пътека ме отвежда,
към лъчи, които ме завзеха.

Синеоки са вълните нежни – 
в миг тревогите ми заличиха. 
И са вече неизбежни
и вълшебствата, които ме калиха.  

СЪБУЖДАНЕ

Пролетта на вратата почука    
със звъна на забързан капчук.      
А в горичката млада, кошута
се събуди под гордия бук.
И видя как земята щастливо
диша смело след зимния сън,
а по клоните слънце игриво
всяка пъпка целува навън.
Щом полето на люляк ухае
се надигат зюмбюл и невен.
И в простора усмивка витае
на лалета, на топъл днес ден.
… Пролетта на вратата почука
и закичи дърветата с цвят. 
На перваза гугутка гугука,  
пролетта е над целия свят.

КАТО ПРЕДЧУВСТВИЕ
ЗА ЗИМА

Сняг в твоите коси,
но вън е още есен – 
не бързай още ти                     
да се сбогуваш с песен.

Зимата е вече вън
и снегът студен, искри.
Аз не искам този сън – 
погледни, вдигни очи.

Капчук тече и сняг топи – 
и в очите щастие сълзи… 
Снегът е свит – не го боли:
тъгата му пълзи, пълзи…

От себе си я прогони.

КОЙ, ЗАЩО, КЪДЕ, КОЛКО?

Безброй са въпросите искрени, наши
и отговорите често се носят с Пегас-и..
И търсим ключето сред звездите в небето,
а то се е скрило отдавна в сърцето!

Колко планети има в простора?
Колко надежди в милиардите хора?
Колко обич – от обич, за обич се ражда?
Само водата ли спира човешка жажда?

… Къде отиват душите ни бели?
Защо приличат снежинките на дантели?
Кой ни създава като мислещи хора?
Има ли други като нас в простора?

… Безброй са въпросите искрени, наши
и отговорите често се носят с Пегас-и..
И търсим ключето сред звездите в небето,
а то се е скрило отдавна в сърцето!

***
На розата с цвета е слята
росата сутришна… И се оглежда…
Сърцето пак в сърце се отразява
и става и за двамата по-друг света,
щом мойта длан пак в твоята изгаря
и общ за нас е пътя към дома.

***
В капката роса те откривам,
в точиците на малката калинка
и знам – без теб не мога, не заспивам,
защото ти си светлина и снимка
на дъга над моя свят прекрасен,
която пази слънцето да не изгасне.

ВИНОТО Е КРЪВ ОТ ГРОЗДЕ

Виното е само кръв от грозде
и духът му лозов в него скрит е…
Лозовият стрък в душата дрозд е…
Пее песен – за простор открит е.
Виното само в нас песента нарежда:
чуеш ли я – искаш глътката да вкусиш.
Много песни времето отрежда –
много песни трябва да научиш…
Виното е шеметна магия – 
за доброто вечер те опива…
… По очите мога бързо да открия
силата му сладка пак, че се разлива.

ВЪЗПРИЕМАНЕ

          „Невидими врати отварят се сами
            в подводните пространства: мрачни и солени.
            Забиват ни в гърба невидими ками
            дълбоките води – на сляпо, устремени…“

            Из стихотворението „Котви“ 
на Станислав Пенев

С вълните силни, поривисти, 
топлата ти кръв е смесена.
В лъчите – слънчеви и чисти
обхващаш с поглед хоризонти, есени…

И топло, и голямо като храм
сърцето ти надежди носи, свети.
И вдъхновява, и вълнува – с плам
докоснал се до тебе… всеки,

врати открил невидими в простора
към свят един по чист и бял – 
свят, в който хората наистина са ХОРА,   
а поривът в тях – истински и цял…          

Вплел чудото природно в стих, в слова,

даряваш с чувства слънчеви тъй леко…
Поезията ти живот е, сила на духа
и в път превръща стъпки и пътеки.

ПРОЛЕТ

Когато мислите ни в полет
над този свят се извисят
и цъфналите цветове на пролет
с красота природата взривят,
когато с топли, птичи песни,
светът напевно зашепти
и всички ноти станат лесни                     
щом пролет вънка затрепти
на прага светло посрещни я,
отвори заключените си врати,                          
облечи си българска носия
и ведри думи, нежно й кажи.

ЗАВРЪЩАНЕ

Когато гларусите бели
над този град кръжат
и носят облаци-дантели
вестта, че идва моя брат,
света в мига променя 
лицето си в усмивка
и слънцето в Неделя
посреща ме с милувка. 
Очаквам те все с радост
на цъфнали дървета
и с поривите - с младост,
и в босите крачета
на двете ти момчета.

ПИСМО

За онези лалета пиша,
но не жълти и черни,
а червени и бели...
Тичай, хвани момента,
Ти можеш!
Денят го пресича.
Не позволявай
пясъка в ръцете ти
да изтича!
Ти си Слънце,
а не изгубена
в тревата карфица! 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ    

          „Как да знам, че съм пиян // аз от дъжд и песен,
            дъжд със вкус на океан // и на път чудесен.”

            Из стихотворението „Там далеч, далеч 
в Бургас...” на Христо Фотев

Къде ли лятото сега те води          
със звън вълшебен и със светлина? 
Защо и зимните тополи голи
са свели тъжни клони и чела? 
За тебе може би тъгуват
върбите също – плачат през нощта    
и всяка пролет те сънуват
с очакване и на мечта…  
… Изкачването идва със звъна
на твойте думи – тихи и вълшебни,
понасящи душите към страстта
да тръгнем, да сме си потребни,
да стигнем пак и пак върха. 
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ИВАН ДАНЧЕВ

ЕСЕН В СОЗОПОЛ

Въздъхна лятото днес – уморено.
Мелтем* събуди морските вълни.
Септември идва бързо, устремено.
И сам съм пак – на гордите скали.

Созопол, ясу, калимера!...**
Останахме с теб двамата сами.
Сърцето твое искам да намеря – 
в скалите скрито бие то, нали?

Отидоха си шумните туристи,
асмата натежа от сладък грозд.
Вървя по плажовете чисти – 
животът стана по-суров и строг.

Аз в улиците твои – в римни*** пусти
откривам есенното ти лице,
шумът и глъчките са вече чужди     
и в тишината чувам твоето сърце.

Созопол, ясу, калимера!...
Притискаш ме към древната си пазва.
Успях сърцето ти аз да намеря:
дълбоко в мене го запазвам.

                    
мелтем* – специфичен летен вятър, който духа в близост 
до морския бряг и обръща морската вода така, че предиз-
виква опасно мъртво вълнение;
ясу, калимера** – гръцки език: Γειά σου – здравей; 
καλημέρα – добър ден;
римня*** – малък, тесен проход между къщи, свързващ 
две успоредни улици.

БОРБА

В брега се блъска неуморното море –  
война е тиха, трае цяла вечност…  
От сътворението никой тук не спи и е
безпристрастно сивото небе. И без сърдечност.

Гърдите се раздират от греховна страст –   
бялото и черното в борбата сливат се и се размесват.  
Кой ще победи и ще наложи свойта власт –  
на слънце раковините единствено проблясват.

… Няма бяло, няма черно – има сивота,  
обагряща с нюансите си най-различни…  
… Борбата на живота дава смисъл, красота,  
а от човека малък прави личност.

В АТОН

Проблясва лъч и пръсва тъмнината,
огрява слънце целия Атон,
клепало нарушава тишината 
и кани за молитва в божи дом. 
Вълните галят крепости вековни, 
споени с вярата, издигнати с надежда –  
отците минали оттук и времето не помни, 
но днес пак в миналото ни отвежда… 
… Вървим, вървим по тесните пътеки
към сгради – не – към Бог вървим…
В сърцата песни ангелски звучат и светят – 
и на живота и съдбата с кръст благодарим.

МАЙКА

Помня те аз все така – 
седнала пред малкото прозорче,
потънала в своята си самота,
с поглед взрян в цветята в китно дворче.
Чакаш пътната врата 
да отвори свидното ти чедо,
в скута ти да сложа аз глава,
да погалиш нежното ми чело.

Сив, изтекъл е и този ден,
но надежда в двора ти не влиза
и е ден пак най-обикновен – 
стискаш в скута бялата ми риза.
Но далеч е твоето дете – 
някъде далеч сред други хора…
… Гледаш синьото небе,
скърца тъжно портата на двора.
… И седиш все с поглед устремен
не към двора или към вратата:
към живота твой до чакане смален,
до приятелката нова – Самотата.
… Вече мина този ден – 
пак белязан е от пустотата…
Тръгва си без радост той, обикновен…
И изтича ти живота до вратата.

КАПИТАН

Капитане, капитане, кажи какво сънува,
със старото корито морето ли преплува?
Годините си спомняш – далечни, отлетели
като волни чайки, като облаците бели.
Как здраво стискаш и дърпаш ти с ръце греблото,
слънцето прижуря, пот се лее от челото.
За сирени морски песен стара свириш с устни.
Камъка да стиснеш морската вода ще пусне.
……….
А беше млад ти, беше буен, беше невъздържан.
Цял ден в морето черно и към лодката привързан.
Щом се мръкне вечер… в кръчма ще осъмнеш…,
за риба сутринта с тайфата вярна бодро тръгваш.
……….
На пристана стоиш сега със старата лула,
замечтан и с вперен поглед към кръглата луна.
Рибата прокле те без сили да останеш,
в мрежата на спомени и време да се хванеш.
Връщаш се отново в старите си времена
с уморени мишци, с приведени рамена…
Потръпваш плахо от лекия полъх на бриза
с моряшката фуражка и чистата си бяла риза…
… Кажи ми, капитане, какво сънуваш нощем,
пориш ли вълните бурни с лодката си още?...

ИЗВИНЕНИЕ

Отмина, знам, житейското ни лято.
… И зима ще посипе нашите коси,
но пазя аз в сърцето чувство свято
и, моля те, за грешките – прости.

Съквартиранти, казваш, сме на път – 
като чужди хора в общото легло,
на другия обърнал всеки гръб,
но си споделяме едно тегло.

Изнервени и изхабени от живота,
не усетихме – годините летят.
Теглим, теглим заедно хомота – 
не разбрахме, че проблеми ни делят.

Виждам – болка има в твоите очи
и съжалявам безброй много пъти
за пролятите от теб по мен сълзи:
за твоята любов – БЛАГОДАРЯ ТИ.

Моля те, неволните обиди ми прости.
Върни усмивката си на лицето…
Към мен се обърни и пак ме погледни:
любов изгаряща тупти ми все в сърцето.

МОРСКА ЦЕЛУВКА

Денят бавно на запад се спусна.
Обагри небето със своята кръв.
Докосна нощта земята с усмивка,
завърза сърцата с любовната връв.

Морето целува нежно скалите,
прегърнали здраво пак синята шир,
Вървим ние с тебе, вървим под липите

пияни от радост в любовния пир.
Щастлив съм аз с тебе, на твоето рамо
опрял съм главата си, гледам звездите.
Искри и в очите любовния пламък,
щастлив съм, че с тебе си сбъднах мечтите.

ЯНУАРИ

Тръгваш вече, януари – 
месец най-дълъг си, знам.
С тебе другари сме стари,
не ме остави миг сам.

Колко радост ми донесе
и надежди, и мечти.
Колко хубаво ми беше,
но отиваш си, уви.

Ти си тръгваш, аз оставам.
Ще се срещнем с тебе пак.
Всеки миг си заслужава – 
чакам догодина знак.

Добре дошъл си, февруари – 
най-малкия си брат.
И добре си ме заварил
в житейския ми кръговрат.

Животът тъй си отминава:
делник – празника мени.
Всеки миг си заслужава
с любим да се сподели.

Ден след ден изтичат дните.
Ставам аз все по-богат
не със злато и бижута – 
с изживяното на този свят.

ДОН КИХОТ

Времето лети. 
Отмива болки, отмива грижи. 
На никого от нас не ще прости, 
ден в година един след друг ниже. 

Само миг поспри. 
Поеми си дъх, виж красотата. 
Назад с години лентата върни –  
напред чака само самотата. 

Къде си ти? 
Прегърнал пътища и работа.
Света около теб не се върти, 
не ти сервира мелба с ягода… 

Пристан намери. 
Грабни мига, остави веслата. 
Дон Кихот през всеки ден си ти… 
в двубоя с мелниците сред полята.

ТЕЛЕФОН

Телефонът дава свободно…  
Как да започна си мисля –  
„Прощавай, дали е удобно...“,  
искам душата си да изчистя.  
Отсреща телефонът мълчи,  
какво да кажа не зная.  
Гласът ти чакам да прозвучи –   
за твоите ласки мечтая.  
Телефонът ми рядко звъни.  
Бързам да вдигна веднага… 
Мисли връхлитат ме – бурни вълни… 
Но реклами само предлагат… 
Отново събирам куража си
да вдигна аз пак телефона:  
вече знам какво да ти кажа –  
„Обичам те“, тихо отронвам.  
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ДИМО
СТОЯНОВ

МОРЕТО

Морето – избухнал вулкан
подхвърля черупката-лодка,
като в майчина люлка люлян
приспива ми странната болка.

Студените капки вода
насрещният вятър запраща,
в кръвта ми прилива студа
и вледенява душата.

Солени следи от сълзи,
намерили своето място
по лицето дълбаят бразди:
на годините – восъчна маска.

25.11.2021 г., Варна

ПЕПЕРУДА БЕЗ КРИЛА
(КАКАВИДА)

Душата, пеперуда без крила –

зазидана в затвора да живее.
В килията на тялото, сама –
за свобода и щастие копнее.

Отвън долитат славееви песни,
добавя ритъм близкия прибой,
а в звуците, натрапват се тревожно –
шум на коли, ехти сиренен вой.

Отвътре ярки нарциси жълтеят –
цъфтят надуто завист, злоба, мъст.
Дали напразно славеите пеят
и слънцето я гали с топъл лъч?

Замаяна от срещи и раздели,
любовни трепети и самота,
разголена от пошли изневери –
потайно размишлява за смъртта.

А тя ще й дари ли свобода,
ще сбъдне ли мечтата й красива?
Или настъпва краят на света, 
когато от затвора – си отива.

29.11.2020 г., Варна 

МОЛИТВА

Мислите по-бързи от краката,
в главата объркват своя ред.

Аз наблюдавам земния театър,
а те са тъй далеч напред.

Анатема е моята прокоба,
защото знам, че тук е моят Рай.
Закърмен в майчината си утроба
да бъда откровен до край:

„Моля се Богу, аз да прощавам.
Прошка не искам от никого.
Чуждата болка – до болка познавам,
своята скривам в сърцето“.

07.02.2022 г., Варна

ЗОВ

Полъх от родно огнище
силно притегля ме някъде.
Знам, че пътувам към нищото –
пристан на спрялото време.

Тичам по лунни пътеки
от хоризонта повикан.
Имам за майка морето.
То ме повива с вълните.

Често поглеждам звездите
Там съм привлечен от мистика.
Още преследвам мечтите.

Тръпна да тръгна към космоса.

02.02.2022 г., Варна

СЕГА

        „Не променя времето.
        Променя само нас.“

СЕГА е секунда
пътуваща с времето.
На моето бъдеще,
СЕГА е начало.
Зад него е минало,
а пред мен e портала.
Там очаквам да срещна
очите на мама –
пъстра, шарена пролет
да премахне леда...
По скованите скули
залепените устни
да разтегли в усмивка.
Ръцете – цъфнали  клони
да разтвори в прегръдка
с доброта и любов.
Мисля за нея
СЕГА, СЕГА, СЕГА…

20.02.2022 г., Варна

Графика Евгени Чалъков

ПЕТЪР
АНДАСАРОВ

ТАКЪВ СЪМ

            На Анна

И обещание на цвят,
и плод категоричен –
живея в този свят
не винаги обичан.

Защото съм такъв –
определен и искрен:
милувка съм на връх,
плесница за неистина.

За вяра доверчив,
измяна непрощаващ.
За подвиг мълчалив,
но не зад чужда слава!

Проклятие на мъж
и бащин благослов –
очакван като дъжд,
горчив като любов

МАМА
ДЕТСТВОТО МИ КЪРПИ

Приседнала на прага на деня
тя детството ми кърпи мълчаливо
с конци от слънце в слънчева игла,
за да е дрехата му по-красива.

И в унеса на този слънчев блян –
да гледа как посред света минава
живота ми – и хубав, и голям –
от взиране денят й ослепява.

И виждам – с лъч от него, с бод 
последен

тя слънцето за дрехата зашива.
Иглата гасне в пръстите й ледени
и с тъмното мълчание се слива...

АТАНАС
ЗВЕЗДИНОВ

ГРАВИТАЦИЯ

Преодолял невинни 
сфери

от обич, бащинство и 
съвест,

в обятията на 
Венери,

внезапно срещнати, се хвърляш.

Изгаряш в миг безумно кратък
навръх света. Щастлив. А после?
Какво ще пренесеш нататък,
та вечното да те докосне?

И там, в мига на тържеството
крилата ти се стапят мигом
и рухваш в своя дом, защото
там има кой да те повдигне,

ръце към тебе да разпери,
за да почувстваш, че ще бъдеш…
За да летиш в невинни сфери
от обич, бащинство и съвест. 

НЕОБЯСНИМО

Стрели ли са в поляната забити,
или са въглени, които още парят,
опекли вече слънчевата пита?
Синеят над росата минзухари.

Така високо. Между бор и здравец.
Където свети лед и облак ляга.
Що търсят тук, та ласката забравят?
Спокойствие ли? Висина ли? Влага?

Свистят и се разкъсват ветровете.
Снегът гради и срива своя замък.
Те пазят в шепи нежно виолетови
на бъдното оранжевия пламък.

Възможно ли е? В едно цвете – тръпна – 

и мощ и нега, скръб и радост има?
Навярно красотата е безсмъртна,
защото е така необяснима. 

ЛИЛИЯ
МАРИНОВА

ЧУДЕН
СВЯТ

Светът ли!... 
Светът е прекрасен.

Макар, че сме с бели коси.
Копнеем за пясъка златен
на морските, шумни вълни.  

Днес падат листа пожълтели
и пътят пред нас е застлан.
Все още не сме извървели
житейския път, пожелан…

Блестящ е светът и е чудо,
огласян от детския смях.
Преливат нюансите лунно – 
отдавна изкупваме грях…

Душите ни също сребреят – 
неволята тегне без спор.
Но радостно славеи пеят – 
прегласят им птиците в хор.

Сезоните сменят цвета си – 
в кръвта ни бушува любов.
… Забравяме и възрастта си…
Пулсира в нас просто живот.

РОЖДЕСТВО 

За всички се ражда Христос – 
звезда Витлеемска изгрява. 
Свещеният Божи чертог
душата на всекиго сгрява.

В разкош ли е Бога роден?...
До агънцата е той в пещерата.

В свещения, паметен ден
се ражда за нас добротата.

Да имаме златно сърце,
да вдъхваме в ближния вяра.
Отчаян да вдигнем с ръце
Христос векове повелява...

… И лукс, и разкош са в света,
но и богатите плачат…
Загубиш ли ти любовта,
бедите се влачат ли влачат.

А Бог в пещера се роди,
не в царския кош – не забравяй.
Добър и човечен бъди,
милосърдие с радост раздавай.
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КОСТАДИН
КОРУЧЕВ

В НОЩНА ВАРНА 

Разхождам се из Морската градина – 
от здрача морав лъха ведрина.
Ухание на рози не подминах – 
с копнежи морски в лунна далнина...

… Отмина залезът с ръце червени.
Над влюбените – нощ простря крила.
И бряг, и вис се чувстват задължени
с пътеки нови да дарят съня.

… Луна огромна… Светлина разкошна   
огрява нежно всеки храст и кът.
Ветрец подухва, тананика нощно –  
за влюбените музика на път…   

Среднощен кораб в залива останал
присветва, плъзва се напред в света… 
И блясва фарът с погледа си хванал
невидима усмивка на нощта.

ДУШАТА ЖИВЕЕ

Душата ми е неуморна жрица –
живее земно и не се гримира.
Душата ми и зад гърба наднича – 
добри и лоши спомени събира!

Вълнува се, запомня – аз не съм виновен     
каквото и да е, приема го вежлива.
Тя чувства с хората света огромен
невидима, безмерно търпелива...

И питам я, дали ще видя рая,
но по природа си е мълчалива:
„Не можеш, казва, да му хванеш края – 
смъртта настъпва в светлина мъглива!“

Душата ми за мене е умница:
„Ти, стой си на живота там в капана,
човек е роб на своята душица,
все бяга тя от ада на казана!

Там радост, мъка и любов събрани
в представите са път и на съдбата,
а ти пълни лавицата с романи –
за спомените: рани на душата.“

А ЛЮБОВТА И ПРОЛЕТТА

А пролетта е с хладни днес камшици,
оставащи от зимата – за страх:
след повей топъл пеещите птици
край нас любовен полет имат... плах.

Любов ми дават, но не ми е леко –
животът да не е опропастен.
И... от високо паднал, не на меко,
не знам, какво ли ще се случи с мен…

С мен любовта е доста променена –
и с дух, и с плът Адамово ребро.
Сияе тя и идва пременена,
и... ме обича, вярвам за добро.

За всички нас въпросът е тъй сложен,
че всеки е за себе си герой...
Не знаеш кой си вариант възможен
че любовта е лудост и порой…

И носи някой раницата тежка,
а други стъпват леко по леда…
Животът е любов! И въртележка…
За влюбени, невлюбени – с душа!

ЛЮБОВТА Е ТЪЙ РАЗЛИЧНА

Любов и вечност – стари, стари думи,
познати от далечни времена.
От сабя не се плашат, от куршуми.
… Безсмъртни са самите имена…
Не знае любовта покой, ни гари.
За вечността не съществува край!
Блажената любов щом ни опари,
коварствата й кой ще разгадай? 
За някои днес любовта е авантюра – 
откъснатият цвят е тяхна цел,
а радостта й носи им играта щура...
За унижения тя, всъщност, е разстрел! 
Тя често е и ненаситната магия,
която може да те подлуди.
Омайва всеки, ако можеш – спри я...
Амурчето й всички нас следи…
Незабравима любовта е – миг вълшебен,
най-хубавата лудост на света.
На всеки вихърът й е потребен,
кипи екстаза й – дълбоко е в кръвта!
… И любовта за цял живот не е без драми – 
тя знае вярност, мъка, даже гроб.
А... вярата, че си обичан, слави…      
Ще станеш ти на любовта си роб.  
                     
НЕ Е НУЖНА МАСКАТА СЕГА

След раздялата ще търсиш ласка. 
Може би ще искаш пак да видиш мен. 
Но… сложи си непозната маска.
Иначе, ще да ме видиш променен. 

Тъне в неизвестност моята надежда. 
Съвест и омраза имат празен спор! 
Мъката там скръбно се оглежда. 
Гордостта ми търси някакъв простор.

Да, щом спомени не тържествуват, 
там се раждат мъка, лудост, самота.
А в съня ми още с чар изплуват 
подарените букети и цветя...

Ти, сега, спокойно скрий се вкъщи.
Там, пред други, оправдай се, не плачи.
И цветята вече не са същите – 
всичко наше за утеха отречи! 

В нощ без хора, срам и без закана
свойто право си доказвай без злина.
Бликнат ли сълзите без покана – 
трий ги. Те ще мият твоята вина.

И… ненужна ще е маската сега!

ВЪЗДУШНА КУЛА

Строил съм замък от мечти с въздушна кула.
С любов, с най-хубавите мисли изграден.
Но... Новата година със снега нахлула
донесе ми раздяла – замък разрушен!

И тъй, пак Новата година е честита.
Блестят безбройни огънчета, светлини.
А тя – раздялата – в тържествен миг ме пита,
кого нещастието трябва да вини?

Душите цял живот съдбите си оплитат,

единствено пред щастието си да спрат.
Годините – с това кълбо си –  и отлитат...
Любимите неща се пазят в собствен кът...

Камшикът на живота спомените брули.
Любов обрулена отнема моя глас…
Душата ми – самотен замък с кухи кули –
печална среща е в новогодишен час...

Навярно обичта без щастие е тляла.
Била въздушна кула нашата любов.
Не бе създала радости, дойде раздяла.
Кому без щастие е нужен благослов?

ИВАН ЕСЕНСКИ

ЗАКЛИНАНИЕ

Как всичко се преплита в тоя свят – 
внезапно, непонятно, невъзможно:
задъхан порив, гайдите на Рожен,
среднощен дъжд, случаен аромат…

И как ни мами тази синева,
в която с упоритост неотменна
като безсмъртен дух е устремена
пробилата снега през март трева!

А от снега, от идващия сняг – 
във възела на паметта събрана – 
гори една Игликина поляна
под дъб, белязан от хайдушки знак.

Оттук се тръгва мълком, с яснота
в посоката и чувството интимно.
Не съществуват днес непостижими,
но има недостигнати неща…

Земя на птици, влюбена земя,
от весел вишнев вихър разлюляна,
сред който подпоручик Дебелянов
се връща в тиха вечер у дома.

Бъди, земя, през всички времена
с усмивката на майчината благост,
която ни посреща там на прага
с безсилните от обич рамена!

БАЛАДА ЗА МРАКА
  На Михаил Малеев
Така е черно, че и сенки няма – 
една трева боде околовръст  
и женската пониква като камък,
а мъжката прораства като кръст.
Над кръста съмва, а мълчат петлите.
И що за няма нощ лежи край мен?  
В земята на поетите, избити 
все в гръб и нощем – за да бъдел ден?  
И що за ден – креслив, нечистоплътен –  
в прокисналия български живот?
Народ да вземе някой да измъти,
че тук това е вече ненарод!  
Все край властта клечи и се увърта,  
все се кълне по лобните места, 
но както кичи камъка безсмъртен,  
примигва малодушно пред смъртта.  
На всеки помен вдига шум за трима,
а свърши ли софрата, натежал
изнизва се, хитрецът анонимен,
изпил що може, а що не – разлял…
А ние с меки гъдели го пощим. 
А мъртвият все още му е враг… 
В България убиват в гръб и нощем
и затова не свършва тоя мрак.
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СТАНКА ИВАНОВА

ВИТА СТЪЛБА ЗА СЪРЦЕТО

Видях те първа, след секунда пета
не знаех аз ли съм или не съм,
не дъжд валеше, падаха конфети
с неонова светкавица и гръм.
Ти се размина с фразите банални
за времето, за колко е часа,
денят ми се облече в рокля бална,
или на мен така ми се видя.
Претърсвах думите и не намирах,
такава дето да не ме е страх,
ръцете си една в една провирах – 
незнаейки какво да правя с тях.
Разтичаше се алено в лицето,
отдръпваше се бавно, със следи
и вити стълби качваше сърцето,
макар, че исках да не ми личи.
Немеех и на глас се възхищавах,
отдавна диалогът избеля,
след петата минута те познавах…
Защо и как? Не зная досега… 

ФАНТАЗИИ ПОД ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА

Намигна ми глухарче, почти до кости мокро,
усмихна ми се облак от сърцевидна локва,
размина ме стоножка, красиво маршируваше,
потеглила нанякъде с крачката си ликуваше.
Щастливи непознати край мен се суетяха,
два паяка сребристи фантазии плетяха,
залязващото слънце на пъпеш зрял ухаеше,
погали ме тревица, каква ли тайна знаеше!? 
Помаха ми със клончета от залеза запалено
едно дръвче от приказка с пет ябълчици алени.
Е, бива, бива чудо, но туй пък е безмерно, 
къде това се случи? – попита мъж във черно.
А аз във рокля бяла, безмерно не безмерно,
Отвърнах, че се случи в средата на 
септември. 
Не вярваш ли? – му казах, побързай и тръгни,
под ябълката златна идвай, но... с моите очи.

ВРЕМЕ ЗА ЕСЕН

Щурчета не пеят, разсъмва се късно, 
изпреварила другите липата жълтее,
трепти светлината и клоните ръсва, 
и късно глухарче край спомен живее.
Червените кичури лозата разплита, 
сноп мургави сенки пълзят по отвеса 
и ниското слънце до облак е свито…
просторно, различно, самотно и есенно.
Тревата прибира постелката китена,
небето навлича на кръпчици риза,
светилото вече не е питка житена,
проплаква дъждец и в очите ми влиза.
Един охлюв лъскав следичка нарежда,
приглажда перцата си врабчово племе,
настигам си мислите в сивата прежда …
и ща не – ща спирам сред есенно време.
Нанизвам пътечка по кръгче от стъпки
и вятърът вее съвсем без преструвка,
а една хризантема със розови пъпки 
се люшва към мене с въздушна целувка. 

ЗРЪНЦА ОТ БРОЕНИЦА

И този ден започна като всички – 
надигна ръст и синя дреха сложи,
разписа се в тичинки и тревички,
полегна в диплите на бели рози,
прескочи над гирлянди по лозата,
зави край прегорялата трева,
маркира в ситни стъпки по земята – 

петичките с две боси ходила.
От своята висока половина
ликуваше със лятото щастлив
без трънчето, че утре ще е кино,
но вече преподвързано в архив.
Макар и дълъг взе че се изниза,
просветна със последната искра,
разля мастило в синята си риза,
изчезна, ни се чу, ни се видя.
Така в житейска, пъстра броеница
се нижат дните ни по колело,
докато време – прегладняла птица
не клъвне и последното зърно. 

ИСТИНАТА

Светът по юнски разсъблечен
към бъдещето си пътува,
ту милостив, ту безсърдечен
живее, сякаш ще векува.
В око рекламно се оглежда.
изгубен между чуждо-лично,
между безверие с надежда,
посред реално с фантастично.
Жесток, почти до нечовешко
той в ярост може да се дави,
да те простреля по погрешка,
или на мравка път да прави.
И любовта, ако го срещне,
копней да е неотразима,
дори да е завършен грешник – 
тя трябва да е в свято име.
И в самота, за да не срасне,
с ръждивото на свръхкомерсия,  
копае истини – на пластове,
а истината… няма версия. 

КРАТКАТА ВЕЧНОСТ ЖИВОТ

Живот, над всичко надделяваш,
научих бавно, че си без цена,
трошлив си като кратка слава
по златния трофей на вечността .
Във бяло сме на първия ти праг,
към стръмното се губят стъпала,
от другата страна сезони в сняг,
почти абсурдни и в мъглявина.
Надбягваме те бързи и безстрашни,
за пропастите някога сме слепи,
каляваме се в битки ръкопашни,
изпиваме те жадни, с пълни шепи.
Разнизваш се, докато се усетим,
трептиш върху тънеещата жица,
а още ни се иска да посветим
край камарата дни като жълтици.
Парченце си от пита мед пресладко,
ала сезонът „Сняг“ се приближава,
че ни се случваш бързо и за кратко…
от всички преди мене съм разбрала. 

МЕТАФОРА ЗА РАВНОВЕСИЕ

Ти плачеш, Доброта, какво се случи,
нали за всяка болка има лек?!
Не беше страшно лаещото куче,
а хвърления камък от човек.
Не те уплаши облакът гръмовен,
а думата с отровната стрела,
валя и изваля, остана спомен – 
за дългата милувка на дъжда.
Не те смути и дрехата на кръпки – 
на просякът със босите нозе,
мигът обърна свойте стъпки – 
с хлапакът, който чашката му взе.
Но светна помътнялото небе,
дали Творецът болката видя
и те размина тичащо дете,
с метафора за тебе, Доброта. 

ПО ПЪТЯ НА КОПРИНАТА

В прогнозата за дни напред вали
под свода – сива, мокра перушина,
безделник облак мине, прегърми
и кашля гръмко, грипаво настинал.
С въздишка вятърна мени посока,
с табун коне пръхти из небесата,
с копита чатка и от най-високото
разсипва цветни искри по тревата.
Керван с камили, всички албиноси
с брадясал главатар преминаха
април в сребро дисагите си носи,
нанякъде, по пътя на коприната,
Светилото по обед се събуди,
картината сред злато заблестя,
едно камилче гледаше учудено,
подви опашка и се не видя. 

ПРЕБРОЯВАНЕ НА ВРАБЧЕТАТА

Денят отвори нова страница 
над изворче априлска светлина
и аз нарочената за избраница 
напуснах полосата на нощта,
край литнала нанякъде мушица
и под седефчета от крушов цвят
наужким реех се подобно птица – 
препила със нектар и аромат,
Бях капчица от изворчето цветно,
тичинка бях от въздуха с полен
и сякаш всички виждаха, че светя
в един от слънце омагьосан ден.
Оглеждаха ме няколко врабци,
чирикаха нестройно, но със страст:
Преди човеците да станат мъдреци, 
били щастливи… също като нас! 

СЪМВАНЕ ПРЕДИ ЗОРАТА

Как те чакам Любов романтична – 
да преминеш край мен суховейно,
да изпиеш водата в очите ми,
да ме пръснеш със миро елейно.
С ръце на Сириус да ме качиш,
в Сатурнов пръстен нека светя,
по кратерите в мене да  вградиш 
искрици от опашка на комета.
Свали ме после с лунно стреме
върни ме на полянка сред треви, 
до зайча сянка и до мравче племе
и в птичи стъпчици  ме събуди.
Когато дойдеш нека да е тъмно,
прати светкавица и слез със чудо
преди зората, ако се разсъмне – 
как мога да те сбъркам с нещо друго?! 

УРОК ЗА ПОБЕДИТЕЛ

Какво ти липсва и днес, човече,
че си сърдит и трупаш гняв,
не в себе си, а гледаш надалече
и не изправяш кривия си нрав?
Край съвършенството сега мини,
в единствения, кратък свой живот,
огледай се как джанката цъфти – 
след бури и слани мечтае плод.
От мравешката сила се стъписай – 
понесла себе си с товар в ярем
и от пчела по тичинката вписана,
във божи, съзидателен тандем.
Послушай и сонатата на птиче
в гнездо строено на високи коти, 
как надживяло зимата обича
и мъти край възторжените ноти.
Сдипли суетността на победител,
от всичко живо мъдрото източил,
усмихва се над теб първоучителя – 
видял те как над себе си скочил.
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В един хладен и полуслън-
чев ден със съпругата ми поехме 
към дома на наши приятели край 
Варна. Изведнъж тя ми каза 
„Може ли да пуснеш радиото? 
Тези дискове вече ги научих на-
изуст…“ 

Включих приемника и в ко-
лата зазвуча презентацията на 
една нова българска естрадна 
песен. Оказа се, че е записана 
няколко дни преди изпълнител-
ката от дуета да напусне земното 
измерение. Тя беше всеизвестна-
та Татяна Лолова – талантлива 

ТВОРЧЕСКА ИСТОРИЯ И… ПРЕДИСТОРИЯ… 
актриса с голямо сърце и човешко 
обаяние… И духовен идол в на-
шето семейство… Татяна Лолова 
беше записала песента в дует с 
талантливия и впечатляващ все-
ки път с изпълненията си певец 
на българската естрада Орлин 
Горанов.

… Може би е излишно, но ще 
кажа, че се развълнувахме мно-
го… И това стана тема на дълъг 
разговор по-късно и с приятелите 
ни… 

На следващия ден се заинтере-
сувах кои са авторите на песента. 
Оказа се, че и тримата са от Варна 
и че ги познавам. Авторът на те-
кста на песента (едно негово сти-
хотворение от издадената му нас-
коро стихосбирка „Влюбени сти-
хотворения“), композиторът, както 
и създателят на аранжимента бяха 
варненци: Станислав Пенев, Доно 
Цветков, Красимир Илиев. 

Със Станислав Пенев бяхме 
съученици – от един курс, от един 

випуск на Техникум по индустри-
ална химия – Варна. Проследих 
как се възприема песента с него-
вия текст в седмичните Класации 
и ме развълнува устойчивото й 
присъствие там – седмици наред 
на първо място в седмичната кла-
сацията на БНР ТОП 20 и повече 
от 3 месеца присъствие в тази кла-
сация, което й даваше основание 
да участва в класацията за песен 
на годината (2021). 

Тази песен на тримата, близ-

ки ми по душевност варненци, 
ме вдъхнови да напиша разказа 
„Лунна интермедия“. А кога-
то преди дни намерих песента 
ЛЮБОВТА (25.03.2021) в You 
Tube – точно една година след 
пускането й, се изненадах: на 
25.03.2022 г. тя имаше 420 783 
показвания. Не зная как се е по-
чувствал авторът на текста, ко-
гато му звъннах да му съобщя 
това… Но аз бях горд за Варна и 
за варненските писатели! Какъв 
голям тираж на едно стихотворе-
ние на варненски писател! 

Луната бавно набъбваше и 
светлината ѝ тихо обхващаше 
целия град. Именно тази бледа, 
плътна светлина, влизаща през 
прозореца, го събуди. Отвори 
рязко очи и остана заслепен за 
миг. И друг път се беше будил, но 
пълнолунието до сега не му беше 
създавало дискомфорт. Този път 
беше различно. Не разбираше 
обзелото го чувство. Усещаше се 
някак си по-лек – нямаше го раз-
дразнението от внезапното съ-
буждане. Липсваше му желание-
то да отиде до кухнята за нещо, 
обикновено за някакъв плод, 
което го успокояваше. Това беше 
нещо като отрепетирано упраж-
нение… Сега някакъв силен тре-
пет го беше обзел. Дори не посег-
на към бутона на нощната лампа 
върху шкафчето. Светлината в 
стаята беше достатъчно силна, 
без да е ярка. Всичко се различа-
ваше добре.

Взе молив и хартия и започна 
да пише – стих след стих идваха 
на вълни един след друг, звъня-
ха като мелодия. Турболенцията 
на чувствата го завъртя и сякаш 
луната се усмихваше. Погледна 
я отново – пред нея минаваха 
леки облачета, които придадоха 
нов вид на изражението ѝ. И той, 
почти написал стихотворението, 
използва този момент за размя-
на на мисли. Отлично знаеше, че 
мислите, настроенията и вътреш-
ният свят на човека, не могат да 
се скрият. Те се явяват в израза 
на човешкото лице… Но дали е 
така и при луната? И получи без-
мълвен отговор – луната засия 
по-силно. Строфите в съзнанието 
му изскочиха отново като набъб-
нало плодно семе, готово да по-
кълне. И се получи… Стиховете 
му се изпълваха с чудна върволи-
ца от думи, изрази, образи…

***
Качи се в автобуса. Закъсня-

ваше, знаеше, че припряността 
няма да му помогне, но не мо-
жеше да овладее напрегнатостта 
си. Всъщност това беше елемент 
на творческия акт. И като про-
дължение на творческия процес 
в съзнанието му отново изплу-
ва нощната луна... Усмихна се и 
погледна часовника си. Е, оттук 
нататък започваше ежедневието 
– бързането, изпълнението на за-
дълженията, борбата за хляба…

… Върна погледа си в авто-

НЕДЯЛКО ИЛИЕВ

ЛУННА ИНТЕРМЕДИЯ 
буса и го спря на ръцете, 
които му подаваха билетче: 
фини, дълги пръсти, явно 
чувствителни и на ви-
димо добре поддържана 
ръка. С някакъв финес 
имаше в тях при подава-
нето на билетите, а па-
рите пускаха небрежно 
в увисналата на врата на 
жената чантичка, коя-
то изглеждаше някак си 
не на място. Чантичката 
силно контрастираше на 
дрехите, главата и осо-
бена – на лицето й… Само това 
„чанте“ при нея беше атрибут 
на кондуктор, всичко останало 
не се вписваше в стандартната 
представа за билетопродавачка. 
Втренченият ѝ поглед привле-
че вниманието му – беше за се-
кунди, но го усети. Тя продължи 
да изпълнява задълженията си 
ритмично и точно, както и до 
момента. Доближила се до него, 
беше видяла точно приготвени-
те му пари и без да го погледне 
при размяната, му подаде билета. 
Обърна внимателно гръб и се от-
далечи към другия край на авто-
буса без да прекъсне работата си. 
Той се загледа навън, но нищо не 
виждаше. „Познавам я отнякъ-
де…“ тази мисъл настойчиво се 
загнезди в съзнанието му.

***
„Само да свърши тази смя-

на…“ Мисълта се беше превър-
нала за нея в лайтмотив. Мразеше 
пиковите часове, особено утрин-
ните. Да участва в блъсканица 
беше последното нещо, което й 
се искаше. „Само да свърши тази 
смяна…“ Натрапчивата й нерв-
ност беше резултат от уговоре-
ната в късния следобед среща. 
Уговорката се осъществи чрез 
приятел. Ставаше дума за време-
нен ангажимент със сравнително 
добър хонорар, наричан в сре-
дите й „халтура“. Много искаше 
да я получи – тази работа в мо-
мента за нея беше просто „мъка“. 
Започна я от нямай къде след 
разпускането на филхармония-
та. Малкото си спестявания беше 
вложила в скромно жилище. 
Родителите й дадоха всичко, как-
вото имаха, за да покрие разхода, 
но и това не достигна. Трябваше 
да вземе заем. С помощта на при-
ятели намери сравнително добра 
оферта. Беше безкрайно щаст-

лива, когато получи 
ключовете и влезе 
в празното апарта-
ментче. С жар се зае 
да го обзаведе. Не 
жалеше нито време, 
нито труд, но нещата 
вървяха доста бав-
но. Усет и вкус не й 
липсваха, липсваха й 
финансови възмож-
ности. 

И проблемът с безработица-
та й се стовари изневиделица... 
Подочуваше от по-опитните си 
колеги и колежки вав филхар-
монията за неизвестностите, 
които им предстоят, но се беше 
потопила изцяло в работата си. 
Репетиции, концерти, предста-
вления, даваше всичко от себе си. 
Във времето на отдих чертаеше 
схеми и кроеше планове за новия 
си дом. Така нареченото прес-
труктуриране я завари неподгот-
вена. Трябваше да се върне при 
родителите си в малкия град или 
да се изправи сама пред неиз-
вестното. А то винаги поражда-
ше страх. Да направиш такъв из-
бор е все едно човек да е застанал 
на върха на света – в този момент 
за нея не Еверест беше най-висо-
кото място на Земята, а нейното 
собствено работно място. 

Произхождаше от семей-
ство на надарени, потомствени 
музиканти, въпреки че профе-
сионално се занимаваха с други 
професии. Майка й беше учител-
ка с втора специалност музика, 
отлична пианистка. Баща й беше 
инженер и изтънчен цигулар. 
Интересното беше, че да свири 
на виолончело я научи нейният 
дядо. Родителите й я бяха записа-
ли да учи цигулка и така започна 
обучението й. При това начални-
ят етап и основното обучение от 
само себе си се сляха. И когато 
започна профилираното обуче-
ние, както се изразяваше учите-
лят й, дядото й показа първите 
стъпки в овладяването на вио-
лончелото. Засвири някак си от-
веднъж, нещо което него не го из-
ненада. Започнаха интензивните 
занимания, както и много часове 
разговори, смесени с изпълнения 
на различни класически пиеси и 
популярни пиеси. Така се влюби 

в този музикален инстру-
мент и той стана част от 
нея. 

След Музикалната 
академия последваха майстор-
ски класове, индивидуални и 
оркестрови концерти. На един 
такъв концерт вторият диригент 
на филхармонията я забеляза. На 
импровизираната среща също 
направи добро впечатление и я 
поканиха на прослушване заед-
но с други колеги. Представи се 
блестящо и я назначиха с посто-
янен ангажимент. Тогава реши 
да се установи в големия град, 
подкрепиха я родителите й, как-
то и близки, и приятели. Серията 
от успехи я замая и изпадна в 
особено състояние, което усе-
щаше за първи път. Вдъхновена 
от изживените мигове, музицира 
малка пиеса. Опити да композира 
правеше още в Музикалното учи-
лище, но не афишираше тези си 
първи стъпки. 

***
Следобедната среща не я раз-

очарова. Очакваната покана от 
страна на композитора за неин 
ангажимент като специалист за 
няколко песни, се оказа пълна ре-
алност. А последвалата срещата 
с двамата изпълнители на една 
от песните беше още по-приятна 
изненада – тя, всеизвестна актри-
са вече в напреднала възраст, но 
все така обаятелна и талантлива, 
а той – един от най-известните 
национални поп изпълнители: 
и талантлив, и обичан. Нямаше 
нужда от стиковане, направо се 
уговориха за репетиции, за запис, 
за снимане на клип за YouTube. 

Този следобед я окрили, но 
тя реши да довърши седмицата 
с още три автобусни смени. Още 
повече, че първите две бяха втора 
– по-приятната за нея смяна. 

 
***

И започна работата си в ав-
тобуса с приповдигнато настро-
ение. Дори строгата диспечерка, 
на която викаха „пиявицата“, се 
разсмя. А отиващите си от сут-
решната смяна кондуктори заб-
равиха, че са уморени и ядосани 
на ония пътници, които обоб-
щаваха с едно неприятно при-
лагателно… В ранния следобед 
движението беше вяло и почти 
нямаше желаещи да пътуват по 
линията. 

Кондукторката седеше от-
пред на първата седалка и на 
спирка „Централен площад“ го 
забеляза. Погледът й беше при-
влечен от специфичното цветно 
копринено шалче на мъжа. И то, 
и видът му говореха нещо, но не 
разбираше какво точно – поетът 
беше разсеян, вгледан нанякъде 
и някак си творчески задълбо-
чен…. Тя прецени от коя вра-
та ще се качи и се измести към 
по-далечната. А пътниците под 
навеса на автобусната спирка 
илюзорно изглеждаха много – 
превозното средство ги пое без-
проблемно и пак си остана с ре-
хава пълняемост. 

Сега тя пусна целия си чар – 
обръщаше се любезно и елегант-
но към всеки пътник, към дете, 
пътуващо с майка си, се обърна 
с думите:

– До къде ще пътува принце-
сата?...

– До вкъщи – й отговори мал-
ката хитруша. А когато отмина, 
се обърна към майка си. – Видя 
ли, мамо, колко е смешна тази 
жена?... 

Репликата се чу в целия авто-
бус и всички се разсмяха, защото 
разбраха, че всъщност искаше да 
каже: „Колко е любезна!“ А по-
етът със стилното шалче само 
погледна към детето. И когато се 
приближи, за да го таксува, погле-
дите им се срещнаха. Подавайки 
му билет, тя промълви:

– С Вас мисля, че се познава-
ме, но в момента не си спомням 
точно откъде.

Реакцията му беше мълни-
еносна. Преди няколкото дни, 
когато я видя в автобуса, той си 
спомни за запознанството им – 
негова колежка – писателка от 
литературното сдружение, по-
канила цялото сдружението на 
концерт по повод годишнина на 
филхармонията, на който отиде 
и той, ги запозна на последвалия 
коктейл. Затова ясно и точно й 
отговори:

– Колега по перо съм на 
Вики, вашата съученичка… 

Тя веднага се сети за проява-
та и можа само да каже: 

– О-о-о, да… Приятен ден! 

***
На нея не й беше нужно по-

вече, вече имаше канал за връзка 

На стр. 15



Варна, бр. 1 (75), март 2022 г. 11СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА БЕЛЕТРИСТИКА

ЗАВРЪЩА-
НЕТО

През 16-та го-
дина всички войници и офицери 
от 8-ми пехотен варненски полк 
потеглиха заедно на война. Биха 
се храбро при Добрич, Тутракан 
и Кубадин. След освобожде-
нието на цяла Добруджа ги из-
пратиха на Македонския фронт. 
Дадоха много свидни жертви. 
След Солунското споразумение 
с полка не можаха да се върнат 
и половината. Трета и четвърта 
дружини ги оставиха в плен и 
гърците ги изпратиха на лагер 
в Крит. Колко бяха безследно 
изчезналите не знаеше никой. 
Затова войниците и офицерите 
от полка се прибираха във Варна 
цели две години. Какво велико и 
страшно нещо е надеждата зна-
еха само техните жени, майки и 
бащи. Нашите приятели от голя-
мата гирултия в Темелковия хан 
се завърнаха един по един в род-
ния град и успяха да се съберат 
на градината при Радито през 
лятото на 1920 г. 

Пръв пристигна във Варна 
фелдфебел Атанасов. Настаниха 
го в инфекциозната болница. 
След месец баща му го взе и 
го заведе в кашлите на дядо 
Ивановата чучурка в Батовата. 
Място лечебно, силно енергий-
но с най-чистия и свеж въздух в 
района. Когато лекарите го пре-
гледаха след година, каверната 
се беше затворила. Батовският 
мед, овчето мляко, сиренето и 
маслото си свършиха работата. 
След шестия месец фелдфебе-
лът живна и стана пълноценен 
чобанин. Към края на ноември 
19-та година се прибраха Радито 
и Ташката. Радито нямаше от 
какво да се оплаче. Керана се 
беше оправяла с градината и без 
него и Диман, че и без македо-
неца Нестор. Сега един стар ци-
ганин, бащата на съученика му 
Азис, беше пазач на градината. 
Поручик Радулов го задържаха 
в полка до края на 19-та годи-
на. Той преживя и разправиите 
с англичаните за трансформа-
циите на полка и въоръженията. 
Кой на кого беше трън в очите 
– той на англичаните или те на 
него командирът на полка не 
разбра, но по тяхно настояване 
премина в запаса. Савата един-
ствен беше оставен във Варна, 
мобилизиран заедно с мелница-
та да работи за армията. Фани и 
Темелко се върнаха от Крит по-
следни. Живи мощи за ужас на 
жените си, но живи за всеобща 
голяма радост. Непленените в 
бой пленници, чукали камъни в 
планините на Крит цяла година. 
Зетят на Тодор Атанасов, Киро и 
неговият приятел фелдфебела от 
границата Василев, най-накрая 
през 1920 г. хвърлиха патерици-
те. За късмет не останаха сака-
ти. Фелдфебела пак го върнаха 
на старата застава. Киро обаче, 
останал без далак, не можеше 
да работи тежка работа и се гла-
ви за разсилен в училище „Цар 
Симеон“, където работи цял 
живот. Никой не очакваше да 

РАДИ РАДЕВ

ИЗ РОМАНА „ДВЕ БЪЛГАРИИ ЗА ЕДИН ГРАД“, ВТОРА ЧАСТ
види вече македонския войвода 
Нестор. Но той се появи изневи-
делица един пролетен ден. Слаб, 
изпит и разгърден – като тъмен 
градоносен облак, гонен от вятъ-
ра. Острата адамова ябълка като 
че запираше думите в гърлото 
му и те засядаха и се натруп-
ваха в него, сякаш искаха да го 
задушат. Той почервеняваше, но 
мълчеше и така преглъщаше не-
изказаните си мисли. Оставиха 
го да  си легне и той спа с дрехи-
те цели два дни.

– Боже, колко гняв, злоба и 
омраза е натрупал, че те го изя-
ват отвътре. Гледай, Кере, че той 
се е стопил – възкликна Ради. 

– Вие с Диман не се виж-
дате, че сте същите, че думите 
ви вадим с ченгел. Избягвате с 
приятелите си да се  срещате. 
Разбирам ви аз, още не можете 
за себе си да осмислите войната, 
краха на идеалите си. Не смее-
те да погледнете в душите си. 
Задавате си въпроси, търсите 
своята вина и тази на другите. 
Вглеждате се в това тъжно вче-
ра и не намирате отговори или 
ако ги намирате се стряскате и  
страхувате от тях. Време е вече 
за прошка. Простете на себе си и 
на другите. Търси спасението в 
семейството, в децата си и в бог, 
миличък – и Керана го прегърна. 

„Господи – помисли си 
Радито – Благодаря ти, че ми 
даде тази умна жена.“ и едва 
успя да сдържи сълзите си.

ПОКАЯНИЕ И 
ПРИМИРЕНИЕ ИЛИ 

ПАНИХИДА НА 
НАЦИОНАЛНИЯ 

ИДЕАЛ

– Дими, не е ли време да съ-
берем приятелите си. Вече всич-
ки май додаха на себе си.

– Не ми се говори за тази 
отвратителна война. Пък и тази 
инфлуенца. Не виждаш ли, че 
хората мрат като мухи. Нека 
малко да се сеферясаме побра-
тиме. Нали виждаш, че Керана 
никого не пуща в Трошево.

– Че ние няма да се събира-
ме в Трошево, а на градината. Ти 
ли ще прескочиш до Съръгьол 
да обадиш на Тодора или аз? 
– попита Ради – Тя Керана ще 
дойде с децата, та да се съберат 
и жените там в нашите одаи.

– Ти иди, щото аз ако отида 
чорбаджи Танас пак ще ми мели 
сол на главата за германците и за 
Фердинанд .

– Добре, утре ще прескоча. 
Значи остава за събота от един 
нататък. Да има време да се 
чуем, барем. Той – Тодор няма 
да вземе Елена и децата. Сам ще 
дойде. Ти обади на Темелко и 
Ташката, останалите са моя ра-
бота.

В съботата до към два часа 
всички се събраха на градина-
та. Прегръщаха се и се радваха, 
че са живи, че бяха оживели от 

раните и болестите, но някак 
всеки за себе си беше гузен, че 
е оживял, а една трета от полка 
остана по полята на Добруджа 
и планините на Македония. 
Комитата Нестор ни в клин ни в 
ръкав предложи тост: „Да пием 
за турчина Осман, нашият ка-
руцар, загинал за България, там 
– при Тутракан. Да 
пием за войводата Яне 
Сандански. Защото 
не е важно кой си и 
какъв си, а какво на 
Отечеството си дал.“ 

Така трудно тръг-
на тази среща на при-
ятели сражавали се 
за страната си в две 
войни – пет години 
по фронтовете на на-
деждата. След въшки, 
холера, глад и мизерия, страх 
от смъртта и стотици атаки на 
нож… Накрая обръгнали и оглу-
шели от шрапнелите трябваше 
да приемат неприемливата ис-
тина, че след толкова победи и 
смърт са загубили на вятъра по-
ловината България и родните си 
места завинаги. Някой трябваше 
да е виновен, но кой? Затова сега 
приятелите се гледаха трудно в 
очите. Всички вече година тър-
сеха отговора на този въпрос 
и всеки за себе си го намери. 
Оставаше им най-трудното да 
го споделят помежду си, да го 
признаят гласно, за да го чуят и 
един път завинаги да го осмис-
лят и приемат. Лесно е  когато 
прехвърляш вината на алчните и 
вероломни съседи и на нехаещи-
те за народа ни велики сили. В 
една война как да е. Грешка! Но 
във втората – още по-жестока и 
унищожителна, пак съседите ли 
ни бяха виновни? Кой ни насади 
на пачи яйца? Дали това е само 
Фердинанд и генералите-царед-
ворци, а офицерството, а тези 
ненаситни депутати и гешефта-
ри... Кого го е еня за този наро? 
Какво стана в Русия и как – иди 
и разбери селянино невеж и не-
грамотен. Ами войнишкото въс-
тание, Радомирската република 
и водача после – земеделецът 
Стамболийски без един ден 
служба в армията. Кой изби раз-
бунтувалите се войници? Кой?... 
Кадетите от военното училище, 
бъдещите офицери и една нем-
ска свързочна рота… 

Трудна вечер чакаше бивши-
те войници. Те пиха много, за да 
могат после да се оправдават, че 
са били пияни и не мислят това, 
което са казали. Разговора под-
хвана пръв подпоручик Тодор 
Атанасов. Беше станал офицер, 
но си беше останал селянин, 
свързан с труда и земята:

– Нас Господ ни опази за 
хубаво или за лошо – и се пре-
кръсти –  Ние не опазихме 
България и сега всички сме й 
длъжници. Длъжници сме на 
себе си, на децата си, на наше-
то незавидно утре. За година 
се оправих с туберкулозата, но 
няма илач за болката в душата. 

От сутринта дойдох във Варна. 
Обиколих махалите… Гледах 
хората, вдовиците в черно, деца-
та. Угрижени тъжни лица, мъка. 
Разбрах, сега правим панихида 
на България, на националния 
идеал, на мечтите си, които сами 
затрихме или оставихме други 
да затрият заради страх, невеже-

ство и глупост. Бог 
да пази България. 
Да пази бог, щом 
ние не можем. 
Сега от нищо не 
ни е страх. На ни-
кого и на нищо не 
вярваме. Сега ще 
треперим за хля-
ба. Преди в него се 
кълняхме, защото 
имахме вяра в Бог. 
Тялото божие. Сега 

тялото на България е разкъсано 
на парчета и причастието ще ни 
присяда.

– Ще присяда на тези, кои-
то захвърлиха пушките и заб-
равиха клетвата към царя и 
Отечеството. Ние ще се борим и 
рано или късно ще победим. Но 
първо трябва да накажем пре-
дателите – викаше фелдфебел 
Георгиев.

– Какви предатели, фелдфе-
бел, не видя ли, че превзехме 
Букурещ,  пък съюзниците ни, 
германците ограбиха северна 
Добруджа и ние ще плащаме за-
ради тях. Ти се върна пак на за-
ставата под Дишподак, а румън-
ците само дето не взеха Варна, 
глупако – сряза го Киро.

– Предателите ще посочи на-
родът, както казва Стамболийски 
– пак се обади Тодор – тези дето 
ни продаваха и пълниха кесиите 
си докато ние мряхме и гладува-
хме по фронтовете. Защо твоят 
цар избяга, за да отърве въжето 
ли?...

– Ще ядем попарата на тези 
русофили и социалисти, помне-
те ми думата. Защото тази Русия 
не е онази дето ни освободи. 
Тези са други. Те подкокоросват 
беднотията за бунт, за тях няма 
нищо свято. Няма бог. Всичко 
било общо, че и жените – не 
млъкваше фелдфебелът. Накрая 
Диман не издържа и го прекъс-
на:

– Мир ни е нужен сега. Мир 
– и вътрешен, и външен. Мир в 
душите. Само този е пътят да 
върнем с много труд и съгласие 
благоденствието на Отечеството 
и народа. Този път е общ път за 
всички, труден до изнемога.

– То е и така, и не е така. 
Всеки има свой път и своя душа, 
и съвест, и свой Бог, на който да 
се моли. Но този път не е моят 
път – обади се и Темелко.

– Че какъв е твоя път – пъ-
тят на Мамона, на парата, пътят 
да си вечно с тези, които са на 
власт. Посоката винаги по вятъ-
ра като петела на комина. – оба-
ди се Савата – Пък сега партии 
бол с по един пайтон партизани, 
само да захапят кокала и им гле-
дай сеира...

– Капиталът 
винаги има свой 
път – подкрепи 
Темелко Фани – Не 
видяхте ли всички, 

че като надделя немския капитал 
и германските банки ни дадоха 
кредит, включихме се на страна-
та на Централните сили.

– То и от Антантата бяха го-
тови да дадат кредити, но царят 
вече си беше оплел кошницата с 
личен заем и земи в Кубург. Той 
отдавна държеше депутатите и 
министрите си на каишката на 
кражбите и гешевтите им и те ня-
маше къде да мърдат. Не можеш 
да се биеш срещу целия свят и 
той добре знаеше, че ще загубим 
войната, и се беше подсигурил. 
Ние, войниците и офицерите на 
България трябваше да платим с 
кръвта си царската игра – чу се 
да казва Радито и сам не си по-
вярва, че повтаря думите на жена 
си. –  Смирение му е майката 
сега и да се уповаваме на бога, и 
на себе си. За всичко сами сме си 
виновни и сами трябва на себе 
си и на другите да простим. Да 
си помагаме.

– Бре, Ради, като те слу-
шам все едно слушам влади-
ката Симеон. Не освети ли той 
бойното знаме на полка. Ти не 
казваше ли, че ако не те мобили-
зират ще отидеш на фронта до-
броволец, джанабетино – сряза 
Радито фелдфебелът Георгиев. 
– Не е ли най-доброто оръжие, 
немското оръжие, а изкривете си 
душите. За каква прошка гово-
риш пък и сам не си вярваш. Да 
простим на гърците за егейска и 
беломорска Тракия, за полови-
ната Македония. Да простим на 
Сърбия за другата половина от 
Македония, за Скопие и Охрид, 
за западните покрайнини, на 
Румъния за цялата Добруджа, 
за изконните български земи, 
на Турция за Тракия, линията 
Мидия - Енос, за Одрин. Никога! 
Аз не мога да простя. Не мога да 
простя и на примиренците. Не 
мога да простя нито на земе-
делците, нито на социалистите, 
нито на анархистите дето под-
стрекаваха войниците да напус-
кат фронта. Не давам прошка на 
предателите. За тях смърт. – по-
тен и червен като домат най-на-
края млъкна този фанатик, 
фелдфебел от границата, но се 
присети нещо и изкрещя – Хора, 
това не са само земи, това са два 
милиона и половина поробен 
български народ, живял там ве-
кове, градил църкви, училища и 
къщи. Всичко сега ще бъде раз-
рушено и народът ни затрит. 

Той заплака по мъжки без 
сълзи, без глас, но се тресеше 
целия, захлюпен върху масата.

Войводата Нестор се наведе 
над нето прегърна го и каза раз-
махвайки пръст:

– Като се обърне колата, 
пътища много. Всички има-
хме една цел, една мечта и из-
бор на път към нея. Оставихме 
Кубурга, германецът да избира 
вместо нас два пъти. Той иска-
ше да бъде велик. Ние искахме 
свобода за нашите братя и це-

На стр. 14
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Лепкава и кална, пътечката се 
виеше сред дървета и храсти око-
ло Телевизионната кула. Дамян 
не очакваше да е толкова мокро. 
На моменти беше трудно да се 
върви. Откъде по дяволите се взе 
тази влага?! Денят беше слънчев 
и свеж, малко изненадващо за де-
кември, въпреки че слънцето вече 
залязваше. Неделя – досега тол-
кова любима, тъй като му беше 
единствен почивен ден. „От тук 
нататък ще имам много почивни 
дни“ – мислеше мъжът и вървеше 
послушно след кучето. Дължеше 
й тази разходка. Есенните листа 
бяха окапали и добре, че беше ки-
лимът от борови иглички, иначе 
щеше да е невъзможно да крачи. 
Карла обаче беше във възторг. 
Шестте дни в досадната колибка 

не й понасяха. Имаше нужда от 
простор и по-добре, че беше сту-
дено. Студът я хапеше по носа. 
Кучето обожаваше тази темпе-
ратура –  изпълваше я с енергия. 
Тичаше по пътечката и се връща-
ше пак към стопанина си. 

След по-малко от седмица 
идва Коледа, а той беше останал 
без работа. Собственикът на фур-
ната, в която работеше, се беше 
споминал преди два дни – поред-
ната жертва на КОВИД. Всичко 
се случи толкова бързо, че още 
не можеше да го осмисли. След 
една седмица в болница го бяха 
намерили мъртъв в леглото му. 
Тромб или нещо такова, Дамян 
не разбра добре. Вяра – жената на 
шефа му, все още не можеше да 
повярва, че това се случва на нея. 
Седеше с пресушени от сълзи 
очи и гледаше в земята. Не може-
ше да плати дори за погребение-
то, а какво оставаше за заплатите 
на Дамян и Стефан – двамата пе-
кари. Фурната беше ипотекирана 
и банката щеше да вземе своето 
– това беше ясно. А какво щяха 
да правят работниците?...

Дамян не можеше да си поз-
воли наема за малката квартира. 
Не му оставаше друго, освен 
да мисли за връщане в Горна. 
Никога не казваше Оряховица. 
Това някак си се подразбираше. 
Там беше роден и израснал и 
смяташе, че всички трябва да се 
досещат. Изруга отново неволно 
наум. Почти се беше подредил 

тук. Харесваше мизерна-
та си квартира, най-вече 
заради двора, който меж-
ду другото имаше гри-
жата да поддържа и който беше 
единственото спасение за кучето 
му – седемгодишната немска ов-
чарка. Никой хазяин не искаше 
Карла в апартамента си, но дво-
рът вече беше друго нещо. 

Кучето отново тичаше към 
него. Видя, че е умислен и под-
канящо го лизна по ръката. 
Искаше да й подхвърли пръчка, 
но Дамян нямаше настроение за 
това, а и всички клони бяха мо-
кри. Наистина, откъде се взе тази 
кал?! Скоро не беше валяло. 

– Не, днес няма да играем с 
пръчка, момичето ми. Не става…

Карла не остана доволна, но 

се примиряваше с всичко. Махна 
с опашка и отново препусна на-
пред. Калта въобще не я притес-
няваше.

Гората свърши и излязоха на 
пътя. Е, тук вече трудно се вър-
веше. По черния и неравен път 
имаше големи и дълбоки локви, 
кой знае, може би останали още 
от топенето на ранния сняг, пад-
нал в началото на месеца.

По пътя бавно се носеше 
джип, отдалечавайки се от тях, 
стремейки се да избягва локвите 
колкото е възможно.

„Ти пък откъде се взе?“ по-
мисли си Дамян и извика кучето, 
което се затича след колата. Не 
беше обичайно тук да се движат 
автомобили – просто нямаше ус-
ловия за това и шофьорът видимо 
се затрудняваше да се справи със 
ситуацията без да повреди кола-
та. Дамян продължи по пътя, ог-
леждайки се подозрително встра-
ни и се оказа прав. 

– По дяволите! Защо? – се 
чу да вика след джипа и разпе-
ри безпомощно ръце. Встрани 
от храстите кротко си стоеше ка-
мара боклуци. Със сигурност не 
беше тук, когато минаваше на ид-
ване. Джипът беше изпълнил ми-
сията си. Кучето се насочи право 
към тях. На какво ли й мирише-
ше? Със сигурност Дамян щеше 
просто да я повика и да подмине 
поредната свинщина, ако не раз-
позна в безформената натрупана 
камара чертите на стария скрин 

на баба си. Почти във всеки дом 
имаше такъв навремето. Колко 
пъти беше бъркал в чекмеджето, 
където баба му криеше бонбони-
те! Носталгията по детството му 
го връхлетя внезапно. Бюфет го 
наричаше баба му и беше един-
ствената мебел, ако не броим оре-
ховия гардероб, която се пазеше 
още в старата къща, там далеч – в 
Горна Оряховица. Дали ‚‚бюфе-
тът“ го повика или си беше чисто 
любопитство Дамян не може да 
си спомни и до днес, но тогава 
в онази декемврийска привечер 
той се приближи и почти пога-
ли избелялото и олющено дърво. 
Беше разкривен и полегнал върху 
чували със стар фаянс. Някой май 
правеше ремонт вкъщи. Защо да 
се тормози и да плаща като може 
да не го прави и да изхвърли бо-
клуците си на някое пусто място? 
Какво му пука, нали вкъщи е чис-
то? А и какво би казал шофьорът 
на „Киа“-та, която бавно се отда-
лечаваше: какво толкова? Това ли 
е най-голямото престъпление в 
държавата?!

Тези мисли не излизаха от 
главата на Дамян, докато звукът 
от джипа заглъхна. Даже и номе-
рът му не запомни. То пък като че 
ли щеше да предприеме нещо? И 
без това му беше писнало от този 
град, а и имаше собствени про-
блеми за решаване. Нека си тънат 
в боклуците гражданите при това 
– собствените боклуци.

Сигурно в яда си щеше да 
подмине и да повика кучето, кое-
то душеше настойчиво най-го-
рното чекмедже. 

– Стига, Карла! Да вървим, 
момиче! – подвикна той и се 
приближи. Чекмеджето беше 
полуотворено от леко килнатия 
настрани шкаф. Не беше мно-
го лесно да се отвори, но какво 
се показваше от вътрешността? 
Баба му имаше такава престил-
ка, същия десен, стара, избеляла. 
Дамян отвори чекмеджето и я из-
кара без сам да знае защо, но това 
което се показа зад нея го озада-
чи – тъмносин плик. Изгледаше 
почти нов и максимално издут. 
Не беше запечатан. Странно, как-
во ли имаше вътре? Определено 
тежеше. Кучето го гледаше право 
в ръцете. Изправена на четири 
крака и леко наклонила глава на 
една страна. И тя беше заинтри-
гувана явно. 

Дамян бръкна в плика и из-
кара пачка от петдесетачки. Не 
беше много за вярване. Дали са 
истински? А вътре имаше и още. 
Инстинктивно се огледа. Нямаше 
никой. „Кия“-та отдавна беше 
взела завоя и вече не се виждаше. 
Да се опита ли да я настигне? Как 
ли пък не! Не му трябваше много 
време да вземе решение. Прикри 
плика под якето и повика кучето 
си. Най-добре беше бързичко да 
се приберат. И без това притъм-

няваше вече. Колата му 
беше паркирана отстрани 
на асфалтовия път след 
триста метра. Ускори 

ход, въпреки че беше трудно в 
тази лепкава кал. Кучето разбра 
и тръгна пред него, избягвайки 
умело локвите. Дори не почисти 
обувките си преди да се качи в 
колата. Старата му „Панда“ какво 
ли не беше видяла. И това щеше 
да изтърпи. Отвори задната врата 
и Карла влезе с добре премерен 
скок. Умницата ми тя! Разбра, че 
разходката свърши за нея.

Чак когато се прибра вкъ-
щи Дамян посмя да разгледа 
обстойно съдържанието на пли-
ка. Изсипа го на масата в стаята 
си след като заключи вратата и 
дръпна пердетата, за всеки слу-
чай. Четири пачки, три от които 
в стотачки и една от петдесетач-
ки. А сега, де? Преброи ги – се-
демнадесет хиляди и петстотин 
лева. Дали бяха истински? Не 
бяха нови – имаше и доста стари 
банкноти. Трябва да са истински. 
Дамян седна на стола да помисли. 

А в това време шофьорът на 
джипа и жена му вече измиваха 
рядката кал от ботушите си, до-
волни от добре свършената ра-
бота. Ремонтът на банята беше 
вече към края си. Другата седми-
ца щяха да се плацикат във вана. 
Имаше още боклуци за изхвър-
ляне, но това място, което бяха 
намерили, беше идеално. Никой 
не ги видя, а и беше далеч от къ-
щата им. Утре щяха да направят 
още един курс или два. Сега вече 
беше станало тъмно. И утре е 
ден. 

Трудно е да се каже дали си-
нът им, който се прибра в този 
момент попита първи или майка 
му сама заговори за това, кое-
то бяха направили по-рано през 
деня с баща му, докато него го ня-
маше, но виковете се чуваха дъл-
го след това далеч извън оградата 
на двора им. Парите, които синът 
събираше за нова кола бяха из-
хвърлени в гората на два киломе-
тра от дома им заедно със стария 
скрин, лежал ненужен в мазето 
повече от десетилетие.

Разбира се, че се върнаха в 
гората, където беше започнало 
ситно да ръми, тримата – майка, 
баща и бесен син, който караше 
„Кия“- та безжалостно през дуп-
ките, търсейки мястото на потен-
циалното сметище. Разбира се, 
че на светлината на фаровете се 
спуснаха към килнатия и изтър-
бушен скрин, въпреки че веднага 
видяха как най-горното чекме-
дже зее отворено. Старата, смач-
кана престилка лежеше в калта 
вече изцяло мокра, но пликът… 
Пликът го нямаше.

Чак когато се прибраха вкъ-
щи съпрузите се сетиха за човека 
с кучето, когото видяха през про-
зореца на колата, когато се при-
бираха от гората след като бяха 
изхвърлили „маминия“ скрин и 
строителните отпадъци от банята 
си. Но кой беше той? Никога не 

КАМЕЛИЯ МИЛЧЕВА

КАЛНАТА РАЗХОДКА
го бяха виждали. Вече се стъмня-
ваше, когато изхвърлиха боклу-
ците. Беше кално и мокро нався-
къде. Никой друг не видяха, само 
човека с овчарката. Не бяха мина-
ли повече от три часа. Само той 
може да ги е взел. Скандалите и 
обвиненията прераснаха в отча-
яние и донякъде в примирение. 
Защо пък синът им е трябвало да 
държи парите си в стария скрин 
на баба си в мазето без да каже на 
никой?! Ама, че тъпотия!

Когато вече почти се бяха 
успокоили, Дамян товареше ко-
лата с малкото багаж, с който 
разполагаше. Накрая натовари 
и кучето, изгаси крушката и от-
праши за Горна. Пликът с парите 
се поклащаше в жабката на ко-
лата. Не караше бързо, нямаше 
смисъл. До полунощ най-късно 
щеше да пристигне. Обади се да 
предупреди. Майка му се зарад-
ва, естествено. Щеше да го чака. 
Не беше го виждала от четири 
месеца. Коледата наближаваше. 
Не само за нея.

Цял месец след „инциден-
та“, както в семейството не без 
горчивина наричаха случилото 
се, бащата обикаляше в гора-
та около Телевизионната кула. 
Първоначално само привечер, 
после и сутрин. Понякога с 
„Кия“-та, а понякога и пеша, но 
от мъжа с овчарката нямаше и 
следа. „Да не е луд да се върне“ 
– заяждаше се синът му, когато се 
връщаше вкъщи от тези отчаяни 
обиколки и в интерес на исти-
ната беше прав, но бащата не се 
сещаше какво друго да направи. 
Сторената глупост беше непо-
правима. Банята беше готова от-
давна, но никой не й се радваше. 
Прекалено скъпа им беше изля-
зла. През следващите два месеца 
обиколките се разредиха, докато 
накрая вече престанаха – и без 
това нямаше никакъв смисъл, а 
и скринът все още красеше по-
лянката край черния път, къде-
то беше оставен, килнат на една 
страна и бавно се разпадаше.

За тези два месеца на гаровия 
площад на Горна Оряховица из-
никна нова пекарна. Дамян дълго 
се двоумеше дали да не я кръсти 
„Калната разходка“, въпреки че 
осъзнаваше неоспоримия факт 
– това име не може да привлече, 
а само да отблъсне клиентите. 
Затова избра само останалото – 
„С Карла“ още повече, че послед-
ната се зае сериозно със задачата 
си и вече всеки пътник на гарата 
разпознаваше овчарката, седнала 
на плочките пред пекарната. 

Нямаше никаква възможност 
там да забележите котка – Карла 
вземаше нещата сериозно и ги го-
неше с жар и ентусиазъм първите 
три години, очевидно докато се 
научат. След това просто стоеше 
пред витрината, предпочитайки 
аромата на ябълкови кифлички 
пред котешко и никой от много-
бройните клиенти не се съмня-
ваше, че е направила правилния 
избор.
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Дяволът завидял, че нашият 
общ баща обичал Човека повече 
от него и ни обрекъл на три неща: 
да съжаляваме за миналото си; да 
бъдем несигурни в настоящето си; 
да се безпокоим за 
бъдещето си.

Това са трите ка-
пана, които рогатият е 
заложил и в днешния 
ни ден. За да вгорча-
ва щастието ни и да 
направи живота ни 
много труден на тази 
земя. И трябва посто-
янно да внимаваме да 
не попаднем в тях. 

Затова аз отдавна 
се врекох да се боря с дявола в себе 
си – за спокойствието на душата 
си. Защото знам, че страхът е лош 
съветник в живота, че той винаги 
ни прави малки, нищожни и мно-
го често ни смачква под тежестта 
си. Дори се опитва да ни превземе 
отвътре и да изтрие човешкото в 
нас… За да властва дяволът.

Запратим ли страха в ъгъла на 
нашето съзнание, остава свобо-
дата да бъдем себе си. Само сво-
бодата от страха може да ни даде 
възможност да чуваме собствения 
си глас на разума по-отчетливо. 
Защото самият човек е създаден 
по Неговата Воля и Подобие. 
Особено – второто е много важно. 
Всички сме виждали неговия благ 
образ. Споменаваме го в молитви-
те си…

И след като натиках страха 
някъде в ъгъла на житието-битие-

БОРИСЛАВ АРНАУДОВ

КАТО ЖИТЕЙСКА ПРИТЧА
то си, се почувствах 
свободен и започ-
нах истински да се 
радвам на всеки нов 
ден от живота. Защото той ни носи 

много надежда, че 
ще успеем да бъдем 
себе си дори в тези 
несигурни времена. 
Все пак да напомня, 
че свободата е не да 
правиш това, което 
ти се иска, а да не ти 
се налага да правиш 
това, което не искаш! 
Има разлика. Голяма 
и съществена е.

С първите лъчи 
на слънцето животът ни подарява 
новия ден и само от нас зависи как 
ще го живеем. Не се иска много. 
Трябва да сме готови да превър-
нем надеждите си в реалност. Да 
реализираме себе си по пътя към 
мечтите: свободни, без страх и с 
много вяра в самите себе си. Без 
тази вяра просто не можем. Тя е 
силата, тя е енергията, тя е дви-
гателят на всяка наша стъпка в 
Новия ден. И ни дава силата да 
се чувстваме сигурни и уверени 
в това, което вършим. Тази вяра 
в самите нас е рулят, който сами 
държим в  ръцете си. И винаги мо-
жем да променим курса – по наша 
воля и в правилната посока. 

Животът не е магистрала. За 
повечето от нас е вит планински 
път към върха на Нашия живот. 
Искат се много усилия и умело 
овладяване на всеки следващ за-

вой. Има ги много по този път 
нагоре към по-доброто „Аз“. 
Изкачването на собствения ни 
Олимп изисква много вяра в на-
шите сили и умения да не паднем 
в житейското дере, че то е дълбоко. 
А успешното вземане на завоите е 
много по-лесно, отколкото измък-
ването от дерето. Но много хора 
не са успели да извършат точно 
това. Важното е да държим здраво 
руля на своя живот! Това е голяма-
та крачка в живота ни. Прави ни 
сигурни в днешния ден, сигурни, 
че само ние сме „In Command“! 

За живота днес и сега се иска 
огромно желание. Желание за жи-
вот! Хъс, казано по народному. А 
народът е мъдър. Винаги ни на-
помня, че в живота „Хъс“ се иска! 

Като Вапцаровец си спом-
ням огнените стихове на поета от 
„Вяра“:  „За него, живота, напра-
вил бих ВСИЧКО…“

Така е. Живеем своя живот! 
И когато „живеете“ т.е. правите 
всичко, което знаете и можете – 
ще се почувствате силни! А това, 
заедно с желанието, е вече голям 
успех – личен успех! И всеки нов 
успех, ражда нов хоризонт, дава 
пространство на нови мечти, кои-
то като светлината на новия ден ни 
водят в нашия живот. Към целта, 
към която проправяме пътя си. И 
се доближаваме все по-близко до 
мечтите. 

Нямаш ли мечта и не вървиш 

ли към нея, луташ 
се безцелно и обик-
новено не стигаш 
до никъде. А това 

ражда несигурността в душата и е 
необходимо да се избягва. Защото 
самите мечти са нещо смело и 
дръзко. 

Всеки (и Той) обича смелите 
и им помага. Подсказва им пътя, 
води ги по него, свети им дори и 
в най-ужасния житейски мрак. 
Реализираните собствени мечти 
ни правят истински богати. Това не 
са пари, не са имоти – това е има-
нето на нашата душа. Богатството 
на реализиралата мечтите си 
душа! Това е истинското Човешко 
богатство. То ни дава още и още 
свобода – за още мечти… 

Хората градят своя живот. 
Успехът е очевиден. Стигнахме 
високо – много високо. Протягаме 
се вече към звездите. Някои от тях 
дори достигнахме.

Посрещайки новия ден, тряб-
ва да поглеждаме най-напред в 
собственото си огледало и да се 
опитваме да видим себе си в него. 
Да се уверим, че сме готови за 
новия ден. За да му дадем после 
всичко, което можем. Заради себе 
си и заради другите! Защото вече 
сме дарени с най-ценното – живо-
тът, който трябва да живеем днес 
и сега! Само това има смисъл. 
Помнете, че днешният миг скоро 
ще бъде минало в нашия живот. 
Неделима част от неговата исто-
рия, където е отбелязано какво сме 
дали и какво сме свършили в него. 

Само богатият по душа човек, 
чете такива неща. Надявам се, че 
ме разбирате напълно, приятели… 
Затова си готов да дадеш всичко от 
себе си в този живот. Това е твоят 
дар за него. Защото вече си богат с 
живота, който си живял. 

Колко хубав е така смислено 
отминаващият ден! Скоро стрел-
ките на часовника ще се целунат 
за последно днес. И днес ще ста-
не вчера. Каквото сме свършили 
– свършили. Както и каквото сме 
дарили в отминалия ден на Нашия 
живот, това ще си остане записано 
там… Запомнено.          

Така се пише житейска исто-
рия! Всеки по своему и със своя 
специфичен почерк. Написаното 
от нас в нашия живот ще напомня 
за нас. 

Аз също прекрачвам в утреш-
ния ден. Без да се страхувам за 
него, защото знам какво ще пра-
вя, щом ме целунат първите лъчи 
на слънцето. И съм изпълнен с 
надежда, че в новия ден ще бъда 
по-добър от вчерашния. Ще се 
постарая да бъде така: 
„Ако до всяко едно добро същество,
застане поне още едно, 
ех, ще започне такъв живот, 
че само си викам: „Дано“.

„Дано“, Б. Карадочева, 
текст М. Башева.

И още нещо важно. Именно 
там – в бъдещето, живее мечтата 
днес. Там тя и ще се сбъдне… Да 
прекрачим с повече смелост от 
днешния в утрешния ден. И нека 
дяволът да ни завижда!

Отново златна есен е до-
шла. Навън дъжд, едър, едър, 
завалял е като едри сълзи… А 
студеният вятър жули и асфал-
та, и къщите, и сваля последни-
те жълти листа, които капят ли, 
капят…

Кръговратът на природата – 
неизменният кръговрат на при-
родата в действие. И естествен 
ход на живота на нашата Майка 
Земя. 

Колелото отново се завър-
тя и поредният сезон настъпи. 
А после пак и пак – върти се и 
ще се върти: пролет, лято, есен, 
зима… А и Земята се върти… 

Но слънцето… Слънцето 
започва да залязва зад нашия 
хоризонт. Целувката му вече не 
е така топла. Но го усещам – 
усещам го с всяка брънка на тя-
лото си, което лека-полека само 
започва да изостава от душата 
ми. Защото вече е проядено от 
молеца… на живота, оставил 
следи навсякъде по моята об-
вивка. Следите! Следите на жи-
вота, който съм живял. 

По тези следи се познава 
и ЧОВЕКЪТ. Ако ги разчетеш 
– ще разбереш и МЕН, човека 
пред теб… 

Защото животът е моят ва-
ятел. И всеки ден ме променя. 
И всеки ден ми напомня, че не 
съм съвършен. Съвсем не съм… 
И тялото ми е тленно, знам. 
Дадено ми е за да съхранява ду-
шата ми през земните ми дни. 
Една обвивка само на божията 
частица – душата в мен. И тя 
вече се е променила. В унисон 
с природния сезон – вече е по-
жълтяла. Да ми напомни, че съм 
в златната есен на моя живот, за 

АКО СИ ДАЛ…
Преди да поискаш – 

помисли какво си дал…

който знам, че не е вечен.
Всичко е като партия шах. 

С него – живота.  Най-вече от 
мен зависи колко хода оста-
ват до мата. Но часовникът на 
живота си тиктака. Трябва бър-
зо да мисля. Трябва смело да 
правя своите ходове. С моите 
фигури. Да ги губя по-рядко. 
Особено важните… И да по-
глеждам винаги към часовника 
на живота си, че е есен. Есен 
е… Цайтнотът наближава.      

Живях забързано през пър-
вите два сезона на своя живот. 
Дори май не успях много, мно-
го да се насладя на неговите 
радости-сладости. Душата ми 
на сладострастник все ми на-
помня, че трябва да спра своя 
бяг във времето или по-точно 
да спра да се надпреварвам с 
него. И да не се опитвам да го 
изпреваря. Напротив – време е 
да се насладя на тази красива 
златиста палитра, която вече е 
навън… Насладата на Буда. 

Поглеждам се отстрани – 
все повече започвам да прили-
чам на него. 

Защото, знам, че скоро ще 
дойде ден и ще се откъсна от 
дървото на живота. Тихо ще 
полегна на Земната гръд, за да 
се превърне тялото ми в пръст. 
Без да знам колко сълзи след 
мен, за мен ще превърнат пръс-
тта в кал, от която Творецът ни 
е създал. Така е редно. Всеки 
край да създава условия за ново 
начало. От по-добър материал. 
За това сме създадени. За да по-
добрим живота, който живеем. 
Животът, който ни е даден като 
подарък. Най-големият подарък 
за тленните ни тела. 

И за него при мен вече е на-
стъпила есента. След която сне-
гът на спомена ще го затрупа в 
забрава… За да се стопи отново 
в житейската пролет и да даде 
живот на нов живот! Защото 
животът продължава. 

Замислям се… Май, че не 
само животът по тялото ми сле-
да е оставил. А и аз съм оста-
вил следа в живота. Посадил 
съм дърво на живота. И виж-
дам как в моята житейска есен 
мога да се радвам на плодове-
те му. Естественият кръговрат. 
Знойното и горещо житейско 
лято се е изпълнило с много 
житейски сок, който вече дори 
е станал сладък плод. Дори вече 
започнах да усещам сладостта 
му.  Най-доброто доказател-
ство, че съм живял, че дърво 
съм посадил, че живот съм му 
дал, че сладък плод е узрял. За 
мен, за вас. За всеки, който упо-
треби поне малко усилия да се 
доближи до него (разбирай – до 
мен). И просто да се присегне, 
и плода да откъсне. Да му се на-
слади. Колко му трябва на един 
човек?! 

Чудя се. Защо така сме се 
забързали в тази измамна ре-
алност от глад за още и още… 
Човешка ненасита, която няма 
насита… Алчността на очите, 
устата и ръцете. И защо забравя-
ме, че над тях се намира най-го-
лямата ни сила. Затворена в 
най-горната част на главата ни. 
Мъдър е бил Творецът.

Но слава на бога, че тези 
две полукълба, които ТОЙ ни 
е дал – на най-подходящото 
място е поставил. Дори по рож-
дение, леко ги е нагънал. Дал 
ни програмата – за да живеем. 
Базисната. Заложил и чипа, кой-
то ние трябва да напълним. Не, 
за да оцелеем в живота в борба 
за онази пуста ненасита, а за да 
посадим в живота наш наше-
то дърво на живота… Искат се 
много усилия за да не бъде то 
безплодно. От нас зависи само 
колко плодове ще даде. 

По това и ние, хората, се 
отличаваме един от друг. По 
това, което сме дали на света. 
На човеците до нас и около нас. 
Колкото повече плод предиз-
викаме, толкова по сладък ще 
бъде животът ни в житейската 
есен. Тогава на тялото тленно 
много не му трябва. Плодове 
ще има за всички, т. е за все-
ки, който харесва създаденото 
от нас. Колкото в този живот 
създаваме за нас, толкова съз-
даваме и за другите… В една 
градина всички живеем. Райска 
градина! НАШАТА ЗЕМЯ!

Щастието е в създаването, 
в съзиданието. Щастието е в 
даването. Богат е този, който 
е създал и има да дава. Това 
се усеща най-много в златната 
есен: най-богатият сезон в чо-
вешката ни природа. 

Да, приятели… „Ако си 
дал, ако си дал от себе си // не 
си живял, не си живял напраз-
но!“ (пее незабравимият Емил 
Димитров).

Трябва всяка сутрин да я 
слушаме тази песен: ако си дал 
– значи си живял. Като човек! 

Само богатият (по душа) 
може да дава! Бедният (пак по 
душа) няма какво да дава…  
Той е свикнал само да взема…

В житейската есен се оп-
итвам (както винаги) да бъда 
готов за отлитането. И се за-
мислям, какво ще ме попита 
Създателят, когато се изправя 
пред него?!

И мисля, че се досещам… 
Ще ме попита „Какво и колко 
си дал?“

Всички накрая се изправяме 
пред НЕГО без багаж. Всичко, 
което сме създали, ще остане 
тук – на тази майчица Земя. Да 
напомня за нас. Материалното 
ще носи следите на времето ни 
(както нас ни гравира).

И още един важен въпрос 
си задавам сега, с настъпването 
на златната есен…

Има ли живот след смър-
тта? Мисля вече, че знам отго-
вора! ИМА!

И това е животът в споме-
ните, които всеки един от нас е 
оставил в другите за себе си – 
след себе си… В тях човек про-
дължава да живее и след като 
вече го няма. Кратко или дъл-
го – зависи от теб, приятелю! 
АКО ОБИЧ СИ ДАЛ! Без да ти 
я поискат! От твоето сърце – за 
друго сърце. Няма по-голям дар 
от това – ОБИЧ ДА ДАРИШ! 
АКО СИ ДАЛ – ЖИВЯЛ СИ, 
ЧОВЕЧЕ!    

Навън златна есен вече е 
дошла… А в душата – сладки 
спомени валят…  

И „Никой не може да ти 
отнеме обичта, обичта на хо-
рата…“ Тя често закъснява, но 
винаги идва!
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Глава първа 
ДЕТСТВО

В китната пролет на 1937-ма 
година – на 15 април в бедно сел-
ско семейство в с. Владиславово 
край Варна, баща ми Петър и 
майка ми Рада се сдо-
биват с първата си ро-
жба: син. Решават да 
го кръстят Георги – на 
името на кръстника 
на баща ми. Това съм 
аз – Георги Ковачев. 
Петър – баща ми е ро-
дом от с. Игнатиево, а 
майка ми Рада е от с. 
Владиславово. Двамата 
са безкрайно щастливи 
от придобиването на първата си 
рожба. След две години се ражда 
и сестричката ми, която кръща-
ват Тодорка – на името на нашата 
баба Тодора, потомствена тракий-
ка от село Коево, Лозенградско, 
Източна Тракия. Семейството, 
макар и бедно, живее задружно 
и щастливо. Обработва 45 декара 
земя, отглежда домашни животни 
в това число кон, крава, овце, пра-
се, птици, с което си осигурява 
прехраната. Бащата ми Петър не 
можеше да се нарадва на децата 
си. Върнеше ли се вкъщи от рабо-
тата си по полето, той ни слагаше 
на коленете си и си говорехме, и 
си играехме до насита. За съжа-
ление щастието ни се оказа много 
кратко – през зимата на 1943-та 
го застигна нелепа, неочаквана 
смърт. Тогава, заедно със съседа 
ни Георги Буров решават да купят 
от с. Игнатиево и да отглеждат 
заедно във Владиславово по-го-
лямо стадо овце. По Коледните 
празници времето било меко, 
дори слънчево и сравнително то-
пло. Купили стадото, седнали да 
се почерпят, пили вино и ракия… 
По обяд небето се забулило от 
тъмни облаци и рязко застудяло, 
започнал да вали сняг. Решили да 
подкарат стадото и да се прибе-
рат на време във Владиславово. 
Не били изминали и километър 
и станало още по-студено, зава-
лял обилен сняг, извила се буря, 
втурнала се виелица. Отпред 

ГЕОРГИ КОВАЧЕВ

ИЗ „ЕДИН ЖИВОТ – МОЯТ ЖИВОТ“
Георги Буров водел стадото, а 
отзад баща ми го подкарвал. 
Температурата рязко спаднала до 

–15 градуса, а вятърът 
станал още по-силен 
и пронизващ. Овцете 
премръзнали и започ-
нали да падат. Баща 
ми ги вдигал една по 
една – да вървят със 
стадото, но се изморил 
много, видял един го-
лям камък и решил да 
седне да си почине… 
И както си отдъхвал 

неусетно замръзнал, а и цялото 
стадо замрънало и било покрито 
със сняг. Водачът изоставил ста-
дото заедно с другаря си, стигнал 
до зеленчукова градина и се спа-
сил. На сутринта бурята утихнала 
и хората тръгнали да търсят баща 
ми, но и за него, и за стадото за 
съжаление било вече твърде къс-
но. Всички били замръзнали и 
покрити със сняг, а баща ми на-
мерили както си седял на камъка 
– вкочанен. Трагедия, която не се 
забравя и оставя дълбоки, тъжни 
спомени в съзнанието на човека 
и особено у осиротялото ми се-
мейство. Злочестата ни семейна 
съдба се повторила: баба ми също 
останала вдовица твърде рано и 
така до края на живота й. Майка 
ми сподели същата съдба още 
по-рано от нея – с двете си малки 
деца, сирачета… 

Докарали баща ми в къщата 
с каруца тъй както го намерили 
– седнал, замръзнал, оставили 
го в отделна стая и чакали да се 
размрази, за да могат да го погре-
бат. Едни отишли да копаят гро-
ба... Земята се била втвърдила и 
замръзнала като камък, сякаш и 
тя не можела да възприеме тази 
ранна и нелепа смърт, и не искала 
да приеме баща ми в хладната си 
гръд. 

А аз ридаех и лицето ми бе 
обляно от неспиращите сълзи 
– все не исках да повярвам, че 
това, което ни се случи е исти-

на. Връзката, любовта един към 
друг в семейството ни беше мно-
го силна, искрена. За съжаление 
много кратка, точно когато има-
хме най-много нужда от бащина 
закрила, ласки и топла бащина 
прегръдка бяхме лишени от тях 
и трябваше да пораснем като си-
раци. 

Определиха деня за погре-
бението. Аз все още исках да го 
видя за последно и да го изпратя 
в последния му земен път. Накрая 
баба ми, която се грижеше за мен, 
се смили и ме поведе към ковчега, 
който беше затворен: 

- Ела, сине… Ето, в тоя ковчег 
е любимият ти баща, който толко-
ва много те обичаше, поплачи си 
за последно… Ще пораснеш, ще 
мине… 

Аз пораснах, но не ми мина. 
И след години, когато започнах 
да пиша, първата ми творба беше 
стихотворението „Сирашка пе-
сен“, което показва, че съвсем 
не съм забравил онзи страшен, 
зимен ден на 1943-та, когато за-
винаги се разделихме с баща ми.

НА УЧИЛИЩЕ
В ПЪРВИ КЛАС

Ден след ден, монотонно се 
нижеха дните, а след тях и го-
дините. Бяха минали две години 
от трагедията. Дойде време да 
започна да уча, но нямахме пари 
за учебници. Като начало ми ку-
пиха читанка и една голяма те-
традка и с една шарена торбичка 
ме изпратиха за първия учебен 
ден. В училищния двор се бяха 
събрали всички първокласници, 
съпроводени от родителите си. 
Единствено аз бях сам. Застанах 
настрани с наведена глава, загле-
дан в земята. Учителката ме забе-
ляза и дойде при мен: 

– Ти защо стоиш тук, ела при 
всички, защо плачеш?

Без да я погледна в очите и с 
наведена глава й отговорих: 

– Аз съм сирак – имам само 
майка, баба и невръстна сестрич-
ка. А майка ми има работа на по-
лето и ме прати да дойда сам на 
училище. 

Учителката ни беше много 
добра – успокои ме и я послушах 
да отида при другите деца. Те се 
смееха, пееха и играеха, а аз сто-
ях безмълвен, навъсен, лицето ми 
навярно е излъчвало мъка. После 
учителката ни поведе към класна-
та стая, където аз седнах на по-
следния чин сам. Тя ме забеляза 
и попита: 

– Защо си на последния чин? 
Аз отговорих че ми е добре 

там, но ми каза да седна на вто-
рия чин, понеже съм нисък, за да 
виждам по-добре. Когато подреди 
всички ученици по чиновете, зая-
ви че като за първи ден няма да 
има занятия, а на следващия ден 
в осем без десет всички с учебни-
ци в ръце да сме се настанили на 
чиновете си – точно в осем щеше 
да започне първият учебен час по 
писане и запознаване с азбуката.

Така „тръгна“ обучението ми 
от първо до четвърто отделение 
–  четири години. Не бяха мина-
ли и десетина дни, когато моите 
съученици ме изненадаха – всич-
ки знаеха за жестоката трагедия 
с баща ми. Решили да ми помог-
нат, събрали стотинки, казали на 
учителката и тя ги похвалила за 
съчувствието и благородната им 
постъпка. След последния уче-
бен час тя ме повика пред класа 
и обяви: 

– Георги, твоите съученици 
ти съчувстват и са събрали сто-
тинки, за да ти помогнат да си ку-
пиш учебници и тетрадки… 

Едно от момичетата излезе 
отпред и ми ги подаде. Аз не ги 
взех – избягах в ъгъла на стаята 
и заплаках с пълен глас. Децата 
се стресираха, не очакваха тако-
ва реакция. Учителката дойде до 
мен, за да разбере защо плача, 
защо постъпвам така. Ридаейки 
отговорих: 

– Аз пари не искам, искам 
баща си, майка ми заповяда на 
чуждо да не посягам – подаяния 
да не вземам. С каквото си имаме, 
с това ще преживяваме. 

Мъката по кончината на баща 
ми беше много голяма. Все не 
исках и не можех да повярвам, 
че това е истина, която не може 
да бъде променена. Ден след ден 
минаваха, а след тях и месеци, и 
години, докато завърших четвър-
то отделение, а след това и три 
години прогимназия. Така при-
ключи обучението ми – основно-
то образование. През тези седем 
години, ние, децата от моя клас 
пораснахме, станахме задружни. 
По време на празници изнасяхме 
пиески, най-вече детски като 
„Снежанка и седемте джуджета“, 
където аз бях кръстен Умник и во-
дех джуджетата. Другите рецити-
раха стихове, залата беше пълна 
с жителите на Владиславово, кои-
то награждаваха изпълнителите 
с ръкопляскания и овации. Това 
много ми харесваше, развиваше 
фантазията ми… 

А когато дойдеше проле-
тта преди ваканция и на земята 
настъпваше истинска промяна 
в полето и в гората – земята се 
пробуждаше, дърветата разцъф-
ваха, тревите никнеха с часове 
и започваше волен живот сред 
птичите песни, нашите учители 
организираха излети. Те бяха до 
красивите кътчета в района на 
селото – до Ментешето с аязмото, 
до Вълшебния извор, до голямата 
равна зелена поляна с двете чеш-
ми и с двете плачещи върби. Там, 
казваха хората от селото, водата 
била светена от Бог – благосло-
вена. Носеха се легенди, че там 
бродели самодиви, че приличали 
на красиви ангели, че отпивали 
от светената вода и лицата си ми-
ели с нея. Играели докато зора се 
зазори, после литвали в небеса-
та и изчезвали в планината. Там, 
на север – в пазвите на канарата 
бликаше голям извор със студена 
вода. И красивата местност се на-
ричаше Елен Дере или Водопоят 
на елените. За нея също съм на-
писал стихотворение.  

локупна България. 
Сами приехме за-
лога на цар и царед-
ворци „Всичко или нищо!“ Сега 
път назад няма. Това ще бъде 
България за поколенията, векове 
напред. От нас зависи дали ще 
я направим рай или ад. Какво 
стана с Македония всички зна-
ете, всички видяхте. Всички от 
организацията искахме едно. Да 
сме в България свободни. Но се 
разделихме за това: кой да води 
бащината дружина, по какви пъ-
теки и пътища да постигнем цел-
та. Избивахме се помежду си и 
сега продължаваме. От тези меж-
дуособици се възползваха и гър-
ци, и турци, и сърби. Половината 
народ  избиха, останалия жив 
поробиха. Това постигнахме в 
Македония. Край! Внимавайте 
да не направите това и от майка 
България. И нека е проклет този 
българин, който вдигне ръка сре-
щу българин.

– И все пак има виновни за 
тази катастрофа и те ще трябва да 

си платят докато е време. Иначе, 
тази вина ще  тежи на всички нас 
и на поколението след нас. Не 
минава вечер в кръчмата да не 
се скарат и сбият фукариите. Че 
и за Русия приказват. От там ще 
дойде правдата, викат. Бедният 
народ да си вземе всичко: фа-
бриките и земята, щото сичко 
си е негово. Сега само се бият в 
кръчмата, ама идва време и ще 
се колат. Ще започнем да се тре-
пем помежду си както стана във 
ВМРО. Прав е комитата Нестор 
– заключи Ташката, кръчмарят на 
Трошевата махала. 

„Защо Диман е поканил 
Ташката. Нима не му е ясно, че 
всеки кръчмарин е ухо на поли-
цията.“ – чудеше се Радито.

– Кой изби разбунтувалите 
се войници край София? Кой ги 
лови из страната като зайци и 
пълни затворите? Вий слепи ли 
сте или глухи? Тя, гората е запа-

лена и в огъня покрай сухото ще 
гори и суровото. Няма спиране 
тази жестока борба за кокала. 
Всичко в името на България. До 
тука водят беднотията и мизе-
рията. По страшна е мизерията 
на духа и като ти падне пердето, 
няма скрупули, няма морал, няма 
Бог. Има само възмездие и смърт, 
скудоумие от ратая до царя. 

Киро се изправи и си тръг-
на. Не каза и довиждане. За него 
тези хора бяха слепци и нищо не 
можеше да ги спаси от настъпи-
лия пожар. Никой не го спря.

Много народ се събраха на 
градината тази събота. Като че 
се събра половината Трошева 
махала. Те всички се познаваха. 
Знаеха си и кътните зъби. Пиха 
на поразия, не си връзваха ку-
сури за всекидневните неща, но 
стигнеха ли до България, до пол-
ка, до войната тези петнайсетина 
души имаха два пъти повече мне-

ния и бяха готови да се хванат за 
гушите. Само Георги Чолака от 
Девриш Йован, Старо Оряхово 
ги гледаше учудено на какво тол-
кова се нервят. Те имаха по два 
крака и две ръце, бяха здрави и 
можеха да работят всичко, и да 
издържат своята челяд. Защото 
има лошо и по-лошо. В неговото 
село от тази война не се завър-
наха 12 мъже. Вдовиците им за-
виждаха на неговата Гина, че има 
мъж, макар и с един крак но де-
цата и не са сираци. Терзи Чолак 
му връзваше краищата някак си и 
беше благодарен на Бог, че е жив. 
Защо така се бяха изметнали тези 
мъже? На техните плещи бяха 
семействата им. Това малко ли 
им беше, че пак искаха да опра-
вят България. Не видяха ли кол-
ко я оправиха? Защо бяха готови 
да скочат отново, този път един 
въз друг? Защо недоумяваше ед-
нокракия селянин-шивач. Каква 

правда, какво ново 
начало, какво въз-
мездие, какви нови 
партии със старите 
партизани, какви 

нови мазни борби, какъв нов път. 
Когато Ради и Диман изпратиха и 
последните си гости с кабриоле-
та към 10 часа вечерта и Георги 
стана да си ходи. Не успяха да го 
убедят, да остане да спи на гради-
ната. Когато се качи на каруцата 
си, Чолака каза:

– Сполай Ви за посрещането, 
за всичко що усетих и що раз-
брах. Аз поне пътя за село знам. 
Знам пътя към семейството си, 
земята си, занаята си, челядта си. 
Де с повече зор, де по-бедничко 
в бащината къща ще отчуя деца-
та си. Затуй ме остави Бог жив, 
макар с един крак на нашата си 
земя. Сполай Ви. 

Диман и Ради запомниха тези 
думи и често се връщаха към тях: 
„Аз поне пътя към село знам...“ 
Пътя към България… Тя е една 
за всички, но пътищата към нея 
са безчет.

РАДИ РАДЕВ

ИЗ РОМАНА „ДВЕ БЪЛГАРИИ ЗА ЕДИН ГРАД“, ВТОРА ЧАСТ
От стр. 11
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ВАРТА
БЕРБЕРЯН-
ГАРАБЕДЯН

ПРОЛЕТНА 
ЕСКАДРИЛА

Долитат щъркели 
и носят пролетта на раменете си,
а с нея и надежда за живот.
Чертаят пътища
и дългосрочни планове летателни
за полет на въздушния си флот.

На най-високото
строят гнездата си и наблюдават
огромния, многообразен свят.
Отглеждат поколения,
залагат в бъдещето тяхно себе си,
кодират символа на нов живот крилат.

Защо ли винаги,
обагрени с пророческо трицветие,
преследват хоризонти по света ?
Размахват с мощ криле –
огромни ветрила на вятъра попътен,
донесъл ескадрилата на пролетта.

11.03.2020

СРЕДНОЩЕН  ГОСТ

Кой чука на прозореца в нощта –

невидим, тайнствен ... Гост ли е 
неканен ?
И кой му позволява дързостта
да ме събуди с метода си странен.

Потропва, драска, тихо шумоли
и иска сякаш да му отговоря. 
Тревожна съм, сърцето ме боли...
Защо си мисли, че ще му отворя ?

Заслушвам се... Навън вали дъждът –
рисува с мокри пръсти по стъклата.
Отмива времето, намерил път,
и носи спомените по водата.

24.06.2021

ДЕНЯТ

По слепоочията на деня
роса на капчици се стича
Той бърза устремено в утринта,
света на рамене понесъл
с мелодия на нова песен
да стигне пръв до вечерта.

Протяга се към синьото небе,
за слънчеви лъчи се хваща.
По синевата с две ръце гребе,
да няма дъжд се разпорежда
сред облаци от бяла прежда,
усмихва ни се с блеснало лице.

Премахнал пречките по своя път,
с успех до залеза ще стигне.

И уморен, полегнал в тъмен кът,
зора красива ще сънува,
неземна музика ще чува...
И пак ще е красив светът.

10.04.2020

ТАНЦЪТ НА ВЯТЪРА

Коси прозрачни вятърът развя
и нежно като майка ме погали.
Поиска с него в танц да полетя
с игриви пируети и спирали.

Но липсваше ми лекота, финес,
за да участвам в дуото мистично – 
партньор на вятъра да бъда днес...
А този танц е негов – нещо лично.

Той нека сам сега да се върти,
ръце разперил, нека да подскача.
А щом от лудостта се умори,
ще спре – на рамото ми да поплаче.

22.01.2021

ВИТРИНА

Голяма, просторна витрина
с един аранжиран живот.
Отпред – разноцветна картина
с успехи, стремежи, възход.

Надничат, зад тях наредени

съмнения, трудности, страх. 
А в сянка отзад притаени,
се крият провали и грях...

Проблясват стъклата ѝ гладки
и мамят с фасаден разкош –
илюзии светли и кратки
на фона на тъмната нощ.

3.07.2019

КРАДЕЦ 
НА СЪНИЩА

От сънищата ми крадеш
по малко – къс по къс,
разхвърляш ги в нощта
и в паяжината от лунна светлина
ги вплиташ и окачваш по звездите.
Но кой си ти? Нима 
не спиш в покоя нощен?
А го тревожиш лудо!
Разрошваш черните му кичури
и вятърът самотник ги пилее.
И от луната просълзена
тъгата на обреченост прокапва,
попива в свежата земя и я засища,
повява поривът на новата зора.
А ти, крадецо, вече бягаш,
в непоносимото за тебе утро.
Пронизва светлината твоя поглед,
със силата си яростно те заслепява.

11.06.2019

с него. Звънна на съученичката 
си Вики. Преди това дълго мисли 
как да подходи. Ясно да обясни 
за какво я търси беше единият ва-
риант, а другият – да я покани да 
се видят на кафе и тогава да про-
яви интерес. Не беше по обход-
ните маньоври, освен това защо 
да губи време? Вики се изненада 
от обаждането й, но и много се 
зарадва. Казаха си общи неща и 
тя мина към конкретното:

– Знаеш, че временно се пре-
питавам като автобусен кондук-
тор. Преди няколко дни срещнах 
твой познат – поет, с когато бяхте 
на концерт със сдружението ми-
налия сезон. Да ти призная, той 
ми напомни за теб и реших да ти 
се обадя.

– Поласкана съм! – отгово-
ри Вики. Всъщност ѝ беше при-
ятно, че ѝ засвидетелства добро 
отношение, а не я „пързаля“ с 
всекидневни фрази. – Често се 
виждаме в сдружението, мини-
мум веднъж седмично. Новите 
му стихотворения са повече от 
добри. Лично аз много ги харес-
вам. Подготвя нова стихосбирка, 
но кога ще я издаде не се знае.

Това определено изненада 
виолончелистката. Беше й се 
изплъзнала тази подробност. С 
най-различни хора се запозна в 
онази паметна вечер… Беше за-
мислена като малка среща, а се 
превърна в светско събитие. И 
новата информация сега още по-
вече я заинтригува. 

– Значи, остава да се видим 
с теб на кафе и да разкажеш по-

вече. 
***

Срещнаха се в Сдружението 
на литературното общество в 
Клуб на стопанския деятел още 
следващата сряда. Много сър-
дечна и непринудена се оказа 
срещата им в компанията на още 
петнадесет писатели. Шегите, 
смехът и разни истории се реду-
ваха и объркваха в многоцветен 
калейдоскоп заедно с литератур-
ното четене на най-нови произве-
дения. Няколко часа се изнизаха 
неусетно. 

– Мисловният механизъм на 
индивида е занимавал много хора 
с огромни знания по различни 
дисциплини както хуманитарни, 
така и точни. Философия и мате-
матика, литература и медицина, 
музика и архитектура и т.н. и все 
пак има неща, които е невъзмож-
но да се опишат, да се намерят 
думи за тях, а тях ги има… Те 
трябва да се представят худо-
жествено…– влизаше в най-дъл-
боките води на тази материя по-
етът, когото всички възприемаха 
и уважаваха.

Трудно й беше да подържа 
такава компетентност по темата 
и направи нещо нестандартно, но 
което можеше. Затананика попу-
лярна мелодия. Това я  изненада 
самата нея и я разсмя:

– Май се увлякох?
 – Не! В никакъв случай, това 

е много интересно – и музика-
та, и философията винаги са се 
движели в някакъв общ паралел. 
Понякога ясен, друг път не толко-
ва, но хармонията не им е чужда. 

– Да! Наистина е чудно. 
Едното се формира в съзнание-
то, а другото в сетивата и всъщ-
ност често изразяват едно и също 
нещо – допълни друг от сдруже-
нието.

Тя тихо се засмя. Преминаха 
на нови теми, като прескачаха от 
актуални към исторически, от 
феноменални до познавателни… 
Така неусетно мина времето – в 
една творческа, духовна среда 
така липсвала й досега…   

***
След седмица тя беше отно-

во там – в Клуб на стопанския 
деятел, където всеки от литера-
турното сдружение четеше свои 
нови стихове, кратки разкази, 
обявяваше новоиздадена книга 
или беше дошъл да организира 
в съседната зала премиера с по-
кана към всички присъстващи... 
Атмосферата беше нажежена – 
емоции, художественост, радост 
от проявата и възможността да се 
представят последните творби на 
авторите, да се уважи творческа-
та работа на колегата или негова 
годишнина.

И той наистина успя да я 
изненада. Още с първите проче-
тени куплети докосна сърцето 
й, накара я да съпреживее по не-
повторим начин казаното.

– Много е хубаво. Прочети 
още нещо…

Подканиха го и другите. 
И той продължи. 

Метафорите, които представяше, 
извайваха един различен свят. 

Пестеливо и точно по-
ставяше вечните човешки 

въпроси и даваше възвишени и 
непознати до този момент отго-
вори. 

Тя замълча и се замисли. 
Това малко я обърка:

– Не Ви ли харесват стихо-
вете ми? – обърна се поетът към 
смълчалите се край масата коле-
ги.

– Какво говориш? Това е 
много силно, непонятно, незнай-
но, омайно – отвърна тя от името 
на всички. 

„Това не са само думи, а би-
сери редящи се в духовна огър-
лица. Това не са само провока-
тивни теми, а теми с определен 
отговор, който е и изненадващ, и 
е напълно оригинален…. Това е 
нежна покана да помисли човек 
върху най-важните неща от жи-
вота и за живота, и едновременно 
с това да има и позиция, и дори 
– отговор.“ си мислеше в същото 
време тя.

***
Събуди го телефонен звън. 

Беше композиторът:
– Имам да ти предам нещо 

радостно – песента, за която 
взех твоя текст е готова и скоро 
ще тръгне по радиата, ще има и 
клип в YouTube… Знаеш кои я 
изпълняват… Всъщност, изпяха 
я във връзка с годишнина от рож-
дението на актрисата. Тя много е 
харесала текста, както и възмож-
ността да пее в дует с известния 
наш певец…

***
През следващите дни нямаше 

как да се видят – литературните 
сбирки, литературните салони и 
литературните четения в Клуб 
на стопанския деятел ставаха на 
седмица. А и всеки си имаше ня-
какви неотложни задачи.

И когато след време писате-
лите отново изпълниха кафенето 
под Градския часовник, където 
решиха да се срещат заради за-
тварянето на Клуб-а, вече се зна-
еше, че песента звучи непрекъс-
нато в националния ефир, а про-
дуцентът й я представяше от те-
левизия в телевизия тъй като дни 
след окончателното й записване 
и частично заснимане в студиото, 
актрисата напусна този свят. 

Но последната й творческа 
изява – песента, дуетът по текст 
на поета остана. Остана като 
химн на ЛЮБОВТА, както беше 
озаглавена и песента (по заглави-
ето на стихотворението). Остана 
и продължава да звучи вече бли-
зо година, защото всеки, който я 
беше чул я приемаше с радост и 
болка, а за текста на поета каз-
ваше: „Има нещо, което е много 
вълнуващо в този текст, много 
естествено и истински отразява 
вълненията на любовта!“

Всъщност, песента заживя 
свой живот. Харесваше се, всеки 
я съпреживяваше по свой начин. 
Зазвуча в националния ефир и 
съвсем логично стана хит. 

ЛУННА ИНТЕРМЕДИЯ От стр. 10
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1.
Един безподобен чудак еже-

дневно от сутрин до вечер обика-
ляше пеша селата от района без 
значение дали е лято, или зима. 
За него всяко село бе поредната 
железопътна гара по набеляза-
ния от него маршрут. Подобно на 
влаковете от БДЖ той се движе-
ше по свое разписание и макар да 
нямаше часовник, всеки ден по 
едно и също време пристигаше и 
в нашето село. Периметърът му 
на движение се разпростираше 
и обхващаше хич да не е терито-
рията на половината окръг. Всяка 
сутрин в точно определено време 
той се появяваше, пристигайки 
по пътя от съседното село, на-
миращо се на запад от нашето. 
Появяваше се от изневиделица 
и спираше на автоспирката за 
кратка почивка, въпреки че ви-
димо бе нито морен, нито потен. 
Осемте километра разстояние 
между двете села той като че ли 
не бе ги вървял, а бе ги прелетял 
за броени минути. Този странен 
и вечен пътешественик на види-
ма възраст между тридесет-три-
десет и пет години ежедневно се 
явяваше в селото ни облечен в 
синя железничарска униформа, в 
която обличаха кондукторите от 
БДЖ. Униформата му придаваше 
сериозен и стегнат вид, а той със 
самочувствие, като червеногри-
вест петел, озовал се сред дузина 
кокошки и млади ярки, сновеше 
напред-назад, за да го забеле-
жат колкото може повече хора. 
Фигурата му, опакована в желез-
ничарската униформа, въобще 
не бе типична за кондукторите 
от БДЖ. Среден на ръст, набит 
и широкоплещест, с едри силни 
ръце и широки длани като на 
мечка, той спокойно можеше да 
бъде взет за миньор, работил цял 
живот по рудниците в страната. 
Под голямата му железничарска 
фуражка се криеше голяма глава, 
прихваната за тялото му с як врат 
като тези на борците. Вгледаш 
ли се отблизо в него, ще видиш 
под козирката на фуражката му 
широко и небръснато, симпатич-
но лице, от което кротко и дяво-
лито те фиксират две черни очи 
на обигран хипнотизатор. При 
пристигането си, щом прибли-
жеше автоспирката, той сполуч-
ливо имитираше пристигането 
на влакова композиция, теглена 
от парен локомотив. Издул бузи, 
притропвайки на място равно-
мерно в продължение на няколко 
минути той повтаряше монотон-
но:

– Пуф-паф… Пуф-паф… 
Пуф-паф…

Накрая с окачената на врата 
си съдийска свирка, усмихвайки 
се видимо доволен, че е прико-
вал вниманието на присъстващи-
те, изсвирваше продължително 
няколко пъти с нея и с вдигната 
над главата си ръка даваше да се 
разбере, че влакът вече потегля. 
За влаковите композиции, които 
ежедневно теглеше този чудак 
по установения от него маршрут, 
не бе нужен релсов път. Те бяха 
като него странни и чудновати, 
летящи високо в небето над поля 
и гори, над градове и села, очер-
тавайки след себе си пъстроц-
ветна небесна дъга, явила се там 

СТЕФАН ДИМИТРОВ

РАДИО САВА
след пролетен дъжд. Движеха се, 
управлявани от него в други, из-
вънземни измерения, времена и 
пространства, като своеобразна 
машина на времето – към мина-
лото или към необозримото бъ-
деще. Такова бе неговото житие 
и битие, наподобяващо астероид 
в необятната вселена. Никой не 
знаеше истинското му име, нито 
пък има ли дом и постоянен ад-
рес. Запиташе ли го някой любо-
питен, той всеки път отговаряше 
едно и също:

– Ради от Сава… Ради от 
Сава…

Ради бе станал вече до бол-
ка познат на хората от района и 
минаваше за техен всеобщ лю-
бимец. Когото и да срещнеше 
по път или над път при своите 
митарствания, всеки го спира-
ше за да си побърборят или да 
се позабавлява с него. Никой не 
можеше да устои на харизмата, 
с която го бе дарила природата 
и той непринудено излъчваше. 
Дори човек да бе в лошо настро-
ение, Ради успяваше бързо да 
му възвърне доброто настрое-
ние и да го ободри. Под кондук-
торската фуражка на този чудак 

постоянно щъкаха ту наляво, ту 
надясно черните му дяволити 
очи. Те подобно на скенер миг-
новено сканираха от главата до 
петите събеседника пред него, а 
той като рентгенолог разчиташе 
душата му до всяко нейно кътче 
и определяше що за човек стои 
пред него – добър, лош, почтен 
или подлец...

С удивителен усет той бързо 
отличаваше добрите от лошите 
хора. Повечето от хората в село-
то го считаха за луд и често поди-
гравателно зад гърба му язвител-
но казваха: Луд умора няма! Ради 
като че ли до болка познаваше 
техния начин на мислене и чес-
то сам питаше събралите се хора 
около него:

– Луд лий Ради? Луд лий 
Ради?

Този въпрос, излязъл от ус-
тата на Ради, подсказваше колко 
много той е извисен над тяхното 
лицемерие, глупост и суета. В 
същото време това бе и неговата 
задочна присъда над тези допо-
топни и нищи духом същества, 
които съзираха в него един обик-
новен клоун от пътуващ цирк. А 
той кротко и спокойно с присъ-
щата си усмивка искаше да им 
каже: Не се знае кой е по-луд!

Ради явно живееше в един 
друг свят, по-различен от този, 
в който живееха останалите по-
добни нему – в един виртуален, 

паралелен на нашия свят. Само 
че нещата от околния свят, на 
които ние гледахме с едни очи, 
за него имаха други измерения и 
стойности. Свят, в който домини-
ра любовта, добротата, красотата 
и хармонията в човешките взаи-
моотношения, за сметка на зло-
то, мерзостта, подлостта и други 
отровни явления, с които бе из-
пълнено сивото ни ежедневие. 
Затова за разлика от нас, нор-
малните през целия ден лицето 
му грееше, озарено от широка-
та му и ведра усмивка, търсеща 
взаимно разбиране, добра дума 
и топлина. Този странен чудак, 
белязан свише, явно ни провоки-
раше да прогоним загнездилата 
се в душите ни завист, прекалена 
себичност и суета. Провокираше 
ни да станем духовно възвисени 
и свободни, а не да робуваме на 
материалните неща. В очите на 
едни с поведението си той при-
личаше на извънземен, докато за 
други, макар и броящи се на пръ-
сти, бе месия, контактуващ и но-

сещ послания от непознати нам 
далечни светове. Ради беше на-
всякъде. Хората коментираха, че 
в един и същи ден сутринта едни 
го видели на мегдана, а след обя-
да други го видели да пътува с 
влака за града, а след туй с вечер-
ния влак да се връща в обратната 
посока. Поне веднъж в седмица-
та Ради се вживяваше и в ролята 
си на кондуктор, която играеше 
добре като настоящ артист осо-
бено пред пътниците, които го 
срещаха и виждаха за пръв път. 
Той обикновено се качваше от 
някоя попътна гара в последния 
вагон и имитирайки кондуктора 
във влака любезно ги подканяше:

– Моля пътниците да пригот-
вят билетите си за проверка!... 
Следваща гара…

Нередовните пътници, които 
не го познаваха, за да не ги хване 
и глоби кондукторът, бързо се из-
низваха в по-предните вагони, за 
да могат да слязат на следващата 
гара. Повечето от пътниците по 
влака сутрин и вечер бяха работ-
ници от селата, които вече добре 
го познаваха и докато им дойде 
редът да слизат, се забавляваха 
с Ради, питайки го дали има ху-
бава кака. Той срамежливо навел 
глава, отговаряше:

– Няма да кажа. Ти имаш ли? 
А кажи да видим…

Попаднал в купе за пушачи, 
молеше да го почерпят с цигара, 

която обаче не палеше а слагаше 
зад ухото си, където дюлгерите 
по строежите държаха молива. 
Друг път пък се пресрамваше 
да си поиска стотинки, за да си 
купел ментова пръчка или бонб-
они. Подадяха ли му жълти сто-
тинки, не ги вземаше и обидено 
казваше:

– Ради иска бяла стотинка… 
Луд лий Ради? Луд лий Ради?

На следващата сутрин Ради 
отново подкарваше парния ло-
комотив с влаковата композиция 
и съобразно утвърденото от него 
разписание тръгваше по устано-
вения вече маршрут. За него се-
зоните нямаха никакво значение. 
Нито пък какво е времето: дали 
вали дъжд, или сняг, дали гърми 
и небето се раздира от мълнии. 
Той бе винаги накрак. Винаги на 
път. По тази причина хората се 
чудеха откъде у него такава воля, 
сила и енергия. През един про-
летен ден тъкмо набрал скорост 
влакът на Ради, и не щеш ли по 
пътя застигнал една даскалица 
от училището в съседното село, 
решила да тръгне на стоп за гра-

да. Задминавайки я, Ради привет-
ливо вдигнал ръка за поздрав, но 
след около двеста метра спрял 
и обърнал влака в обратната по-
сока. Пресрещнал изненаданата 
даскалица и докато тя разбере 
какво се случва, Ради с широка 
до уши усмивка свойски я поту-
пал по гърба и предизвикателно 
ѝ рекъл:

– Ти гониш сега, како!
След туй се врътнал и подка-

рал с още по бясна скорост вла-
ковата си композиция, без повече 
да се обръща назад. В нашето 
село пристигнал много по-рано 
от предвиденото време в разпи-
санието, видимо доволен от това, 
че е излязъл победител в предиз-
виканата гонитба с даскалицата.

2.
Една сутрин Ради пак прис-

тигна по разписание, обичайно 
облечен в кондукторската си 
униформа. Този път обаче без 
фуражка на главата. От джоба на 
куртката си извади малко тран-
зисторче което долепи до ухото 
си. След това, вживявайки се в 
ролята на говорител по неизвест-
но на никой от присъстващите 
радио, започна да излъчва опре-

делени послания:
– Внимание! Внимание! 

Уважаеми радиослушатели, го-
вори Радио Сава… Говори Радио 
Сава…

Това бе неочаквана изненада 
за всички присъстващи на автос-
пирката, които добре познаваха 
Ради в неговата досегашна роля 
на машинист, ежедневно преми-
наващ през селото ни с влаковата 
си композиция. От машинист той 
вече се бе превърнал в ръково-
дител на подвижна радиостан-
ция към обявеното от него ново 
радио наречено Сава. За новото 
радио и неговата подвижна ради-
останция Ради явно беше един-
ствен и всичко: хем шофьор, хем 
тонтехник, хем журналист. За 
разлика от националното и мест-
ните радиа, в чиито предавания 
и рубрики постоянно се говоре-
ше само за успехи и победи, за 
Радио Сава в центъра на внима-
нието бяха обикновените хорица 
с техните ежедневни проблеми, с 
преживените от тях горчиви ис-
тини и несправедливости. Тази 
радиостанция бе истински сво-

бодна: без цензура, ак-
туална и достоверна. За 
Радио Сава предаванията 
ставаха спонтанно и им-
провизирано, без пред-
варителен план и сце-
нарий. Ради намираше 
своите събеседници на-
всякъде: на мегдана, по 
полето, в кръчмата или 
във влака. Микрофонът 
без ограничения бе из-
цяло техен, а казаното 
се излъчваше едно към 
едно, без цензура и без 
монтаж, директно от 
мястото на събитието. 
С течение на годините 
Радио Сава се превърна 
в своеобразен отдушник 
за хората от района за 
натрупалите се и дъл-
го таени през годините 
горчилки в душите и не-
споделени с никого огор-

чения и недоволства. До появата 
на Радио Сава те бяха тема табу 
и отровна ерес, която властта не 
толерираше, а последователно 
преследваше и наказваше. Ради 
и Радио Сава даваше на хората 
кураж, разкрепости ги и им вдъ-
хна самочувствие да се усещат 
по-свободни. Споделеното от тях 
пред Радио Сава допринесе да 
им стане по-леко на душите, да 
си възвърнат достойнството и да 
бъдат понастойчиви и борбени 
спрямо своеволията и несправед-
ливостите на местните управни-
ци. Поради тази причина те вече 
гледаха и с други очи на този 
странен чудак, който, широко ус-
михвайки се, често ги питаше:

– Луд лий Ради? Луд лий 
Ради?

На този въпрос никой от 
нас и до ден днешен не успя да 
даде сносен и точен отговор. 
Причината за това може би се 
крие в обстоятелство, че онези, 
които все още си спомнят за него, 
претърпяха сериозни морални и 
духовни метаморфози. Самите 
ние не можем да намерим сносен 
отговор за себе си: Какви сме ние 
сега?... Луди или нормални!...

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА БЕЛЕТРИСТИКА
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ЙОРДАНКА
НЕНЧЕВА

КРЪГОВРАТ

Както небето се оглежда в морето,
така и аз се оглеждам в твоите очи.

Както дървото е забило корени 
в земята,

така и аз съм вкоренена в род и Родина.

Както птичето пори небесата сини,
така и аз летя на крилете на моите 

мечти.

Както вълната целува брега,
така и пролетта стопява снега.

Върти се кръговратът в природата,
върти се и колелото на живота.

На твоите криле да полетим като един,
да слеем душите си и новия ден 

да оплодим. 

ДРУГА РЕАЛНОСТ

Моят приятел – белият лист – 
винаги е солидарен с мен
и душата си да излея, той търпеливо
изчаква, без да опонира.
Белият лист забогатя с хиляди знаци,
изпил сълзите ми горчиви
в едно със синьото мастило,
изпълнил въздуха със заряд
ме извисява на високия връх 
на откровението
и ми дава пространство за изповед.

Изповед бяла и непорочна
като песен на чучулига,
като музика на водопад,
над който съм се надвесила,
за да не мина в друга реалност.

В БЕЗКРАЙНОСТТА

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

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

Безкрайността е в свободата.
Безкрайността е в
перспективата и в красотата!
Безкрайността е във всеки – в душата.

ИВАН
ГРАНИТСКИ

КРАЯТ
НА КРЪГА

Сгушен в клоните на бряста
соколът философски разсъждава – 
бъдещето е съвсем неясно,
а пък миналото – плява.

Единствено сега си заслужава
да съзерцава цъфналите синори.
Лети си над зелената морава
и чертае волни фигури.

Лети, лети докато достигне
дори до края на кръга,
където Свободата му изригва
в хилядолетието на мига.

Из „АТЛАНТИДА“ 

АРКА

Вече си на дъното безмълвен и сияен
в подводната Бастилия на тишината
Чуй ехото на вечността как вае
Арката на храма
Екстаза на дъгата
Ти си играещата светлина която пие
от тайнствените извори на посветените
Подводните акрополи на Атлантида 

крият
лицата си загадъчни и неосветени
Какво предсказват взривовете 

мълчаливи
и тихите експлозии на цветовете
В кристалните селения сърцето ти 

е живо
тупти в прозрачни пещери и свети
Сега ще видиш ладията на Съдбата
сред бронзовите сенки да минава
И твоята душа ще прекоси оттатък
Отвъд стените на омайната държава
Ще те поемат ослепителните струи
на невидимите асансьори от лъчи
И тайните на Атлантида ще нахлуят
в изумените ти питащи очи
Навътре в плазменото огледало
във милиарди атоми разтворен
ти се превръщаш в светлината бяла
която за света е отговорна
Навлизай Втурвай се Излъчвай
Бъди енергията на създаващия разум
Вселенските величествени фрази
рождението на духа облъчват.

ПЕТРАНКА
АЛЕКСАН-
ДРОВА

СМИСЪЛЪТ
НА БИТИЕТО

Събирам падащи звезди,
ловя прелитащи комети – 
свръхнова в мен да се роди,
в живота труден да ви свети.

Ако огрее нечий мрак
и влее топлинка в сърцето,
това не е ли ясен знак
за смисъла на Битието?...

Все някога ще се взривя,
Ще се разпръсна над вълните,
но ще угасна с мисълта,
че съм ви стоплила душите.

22.10.2021 г.

СТРЪКЧЕ ЦВЕТЕ
ВМЕСТО НАМЕК

Как да не докосна с устни
тихите и нежни пръсти
с мен редили цвят до цвят
китка горски аромат?

Как очите да не пия,

тез очи, които криеш.
Как да не заровя пръсти
в буйните къдрици гъсти?

Ти си дявол и си траеш,
а пък аз да си призная
все в гората ми очите
и в поляни малахитни.

Ала, ти като невръстен
цветенце не ми откъсна,
па макар и стръкче само,
стръкче цвете вместо намек.

Ти ли? Ти си тръгна гладен,
нецелунат, непогален
и с очи непогрешими – 
как да ти простя, кажи ми!

12.10.2021 г.

БЕЛЕГ ЗА ВЕЧНОСТ

Думи-тухли изпичам в пещта 
на сърцето.

На дните ми свършека счупен 
климуца…

Зове ме с балдахина ефирен небето
избелен в тройно варена парцуца.
Щом дъгата дъждовна е клетва 

за вечност
то – росата не е ли сълзи по живота.
Каквото да значат, то всичко изтече
и знам, ще си тръгна с една неохота.
С тестото на радост и болка човешка
погача омесих за Хадес – лодкаря.
Свещта ми в ръцете му плахо гореше
в отвъдното чакаше да ме откара.
След къщите, дето баща ми строеше,
мечтаната къщичка своя издигнах.
Валеше стиха, не напразно валеше – 
моят дом днес е разтворена книга!

07.10.2021 г.

СВАТБУВАНЕ

Владея стихии Богоизбрани
звездни посланици
от космоса рукнали – 
словесни и звукови.
С тях ненаситно сватбувам
Безсънична лунно будувам.
Умилкват се щури в нозете ми – 
турбулентни лудетини.
Водопадно усетена
висша поетика
сипе олтарни дарове
в моята монетарница.
Узря слънчогледа ми
в една интермедия.
Порони зърната си
направо в душата ми.
Настана пчелно жужене – 
словесно звънко роене…
Потече мед тънкозлатна
Божия, благодатна.
Вземете от пчелната пита
дано, дано ви насити.
Хапнете и благословете,
не на мен, на Бог благодарете!

31.01.2022 г.

„КОЙТО МИНЕ ПРЕЗ ОГЪНЯ, 
ПЕЧЕЛИ САМИЯ ОГЪН“

                 На професор Иван Бързаков

Родена съм в земя на нестинари
не затова ли газя по жарава цял живот.

Бях дете невръстно когато ме опърли
огъня

на раздялата с родни предели – 
затуй ли баща ми се спря до морето
да гаси огъня у детето си.
Но какъв бе този феномен
морето запали нов огън у мен – 
красив, поетичен, почти мистичен,
негаснещ, подклаждан, вопиющ огън.
Няма в света пожарникар,
който да угаси духовната нестинарска 

жар.
Ние един без друг не можем.
Просто у мене живей
огънят на Прометей.
Той освещава душата – 
време е да ида при скалата…

02.02.2022 г.

СТЕФАН
САРАНДЕВ      

НАШАТА 
ЛЮБОВ

Тревите – нежните треви
ту град ще ги очука
или копита ще ги стъпчат, 
а те намират сили 
да вдигнат пак глави
и в утро тихо да ни дарят с мечти.
Такава е и нашата любов – 
като тревичка силна, зрима…

Един безкраен благослов,
че корени дълбоки има.

ДЕНЯТ, НОЩТА И АЗ

Аз или вие, или заедно 
идваме от безкрая,
та толкова се обичаме?
Аз или вие, или заедно 
вървим към вечността,
та не можем един без друг?
Аз или вие, или заедно сме вечни?
Вие идвате и си отивате 
с точността на вселената.
А аз се родих след вас и от вас
и тръгнах с вас и пред вас.
Разкъсваха ме зъби на ненавистта.
И аз разкъсвах всяка мерзост 
по своя път, за да оцелея до днес.
Вървях и се спъвах 
в пепелища и помъдрявах.
Разбивах челото си 
в ледени планини и поумнявах.
Летях и падах 
с пречупени криле и възмъжавах.
Умирах и се раждах 
всеки час, всеки миг –
век след век, епоха след епоха.
Зад мене бяхте вие, 
пред мене бяхте вие –
отчаяние, надежда, утеха и опора.
И все пак има разлика 
между нас. Нали?
Някой ме нарече, ЧОВЕК.
ТИ или ТИ? А друг – БОРБА.
Не е ли все едно, 
щом всяка моя стъпка
е неизчезваща следа.

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ
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СИЛВИЯ
МИЛЕВА

МОРСКИ
ПЯСЪК

Горещо е. На този морски пясък
стоим със загорели рамене
и слънцето на хоризонта с блясък
размахва виолетови криле.

Ужасно шумно е. Това е плажът.
Вълните носят гларусите в такт.
На пясъка нозете ни изгарят.
Така красив е морският ни бряг!

С изхвърлени черупки от морето
напомня лятото за края свой
и кеят стар е сгушен под небето
сред спектъра на палещия зной.

„Обичам те” на пясъка написа.
Вълната бавно надписа изтри.
Дали един живот докрай ни стига
с морето да сме двама аз и ти?!

СЛЪНЧЕВ ДОМ

Аз искам да живея в слънчев дом,
където с обич се изпълват дните,
в щастлив и ведър, радостен подслон,
реализиращ винаги мечтите.

Да бъде моят чист душевен храм,
без покрив да е под небесна свила.
Стени да няма и да е желан,
с врата без ключ, свободна, 

белокрила.

Да си говоря с бледите звезди
за пътища далечни и незнайни
и в него буден вятър да шепти,
разкриващ съкровени свои тайни.

Палитра цветна като в райски кът,
където без остатък свършва злото
и до последния ми земен дъх
да побеждава винаги доброто.

БЯЛА ЛЮБОВ 
                                                                                  
Февруари в тежко наметало
ръси пухкавия като прежда сняг
и наприда сякаш одеало
на земята с вихрения северняк.

Тази зима е така студена... 
Бяло слънцето, сковано в мраз блести.  
В улицата тиха, заскрежена
стъпките оставят ледени следи.

В къщата уютна ти ме чакаш. 
Пулсът ти отмерва всеки близък час.
Борът стряхата прегръща сякаш,
че е неизменно влюбен като нас.

Тази нощ ще бъдем само двама.
Нека в чашите шампанското искри!
Нека вие злата, ледена фъртуна!  
В стаята камината гори, гори...

В сребърни одежди и венчило
люто зимата изпраща своя зов.
Вдигаме наздравица щастливо:
истинска да бъде нашата любов!

ДУША 

Душата ми е пеперуда бяла,
която кацайки от цвят на цвят
събира красотата нежна, зряла,
за да я раздаде на този свят.

Стреми се винаги към висините,
до слънцето да се издигне чак,
живее и лети навред с мечтите.
Крилете й са чуден, божи дар.

Жадува да премине под дъгата,
на щастието да намери брод,
да не загнездва в себе си тъгата
в прекрасния и крехък свой живот.

Очаква в лоното на светлината
с надежден, пламенен и дързък зов
в простора необятен на земята
да срещне вечната до смърт любов.

МНОГОЦВЕТЕН КРИСТАЛ

Многоцветният летен кристал
отразява любов и копнежи
и на фона тъй слънчев и бял
пали чувства, мечти и надежди.

С пеперудено нежен замах
този свят е прекрасен и влюбен,
в нас пробужда въздишки и смях.
Всеки ден е по-светъл и чуден.

Ала чувства се есенен дъх,
после зима смразява сърцата.
Сякаш лятото взело е къс
от душите ни. Спомен остава...

И загледани през есента
ще изпращаме птичето ято.
На очите с гореща сълза
ще си спомняме бурното лято.

Но пък в снежна виелица, знам
и с желание твое последно
ти ще дойдеш измъчен и сам
като в приказно тайнство вълшебно.

ПЪТЕВОДНА СВЕТЛИНА

На майка ми

Сами да сме под лунните простори,
светило мое да си в нощ и ден
като звезда, която с мен говори,
аз искам да си винаги до мен.

Душата ти катарзисна е струна,
която често дава ми криле
и сгрява всяка твоя нежна дума
мен – твоето единствено дете.

Врати отваря твоята усмивка.
Аз искам все да чувам твоя глас.
Злината мъдростта ти я потъпква
в натрапчивия, календарен валс.

В безоблачния ден и в нощ дълбока
бъди ми пътеводна светлина!
Като морето си зеленоока,
най-хубавата майка на света!

Живота затова, че си ми дала
пред тебе падам аз на колене
и моята признателност голяма
в стиха не може да се побере.

ПОЕТИ

Ние не идваме на този свят
безмълвно да се влеем в суетата,

а да дарим разпъпилия цвят
и да разпалим топлина в сърцата.
С перо и книга обич да дадем
на хората, понесли светлината.
За всеки в стих и проза да творим
и с приказки да радваме децата.
От изгрева да вземем слънчев лъч,
в душите ни да блесне като огън
и на капчука веселият звън
на чувствата да стане топъл пристан.
Да пишем за селото и града
в сезоните съзряли красотата
и да въздигнем свише любовта,
в човека да възпеем добротата.
Със слово залеза да приютим,
от утрото в длан поели мъдростта,
в най-ярките звезди да се вселим,
за да оставим тих спомен след смъртта.

РУМЯНА
КИРОВА

КОЛКО 
ТРЯБВА?

Ти се втурна в живота ми бурно
като бърза, пенлива река…
Аз все още си мислех разумно,
дали трябва с теб да сгреша.

Аз все още гледах наивно
на красивите, земни неща…
И така всичко беше приспивно,
че ми трябваше – само да се реша.

И ме грабна със своята нежност:
колко трябва на всяка жена – 
малко хубави думи… безбрежност…
честността, може би, в любовта.

ОЧАКВАНЕ

Винаги съм искала и чакам

щастието, радост, любовта…
Вечно те, обаче, ме отбягват
колкото да чакам на брега
алени платна да се покажат,
корабът да спре на пристан бял,
любовта да слезе днес на плажа – 
даже принцът да е побелял.

***
И тази нощ морякът е на пост,
умората навярно е голяма…
Любимото момиче му е гост – 
пред него е мечтата му засмяна.

И всичко му напомня пак за нея – 
гласът й нежен носят го вълните,
разбият ли се леко те на кея
извайват образа й на скалите.

Отсреща корабите се люлеят – 
така приспиват младите матроси,
в далечината фарът пак светлее – 
по чудните вълни надежда носи…

Усмихват се момчетата в съня си –
сънуват бряг и своите любими…
Миражите потъват в нежен трепет
и чувстват силно своята родина.

НА БРЕГА

С морето израснах,
гоних вълните,
по пясъка бягах,
покорявах скалите
сред пясъци жълти,
смокини зелени,
морето и слънцето
бяха край мене.
И в детство безгрижно
там, край морето
щастливо, на воля
изпълвах сърцето…
И тази възможност
допълних със страст – 
да бъда част
от морето пред нас.

В ИТАЛИЯ ВРЪЧИХА ОТЛИЧИЕ
НА ВАРНЕНСКИЯ ЛИТЕРАТУРЕН 

КЛУБ „КАСТАЛИЯ“ 
Представители на литературен клуб „Касталия“ при ЦПЛР – Общински детски 

комплекс гр. Варна взеха участие в официалната церемония по награждаване на 
лауреатите от XVIII Международен конкурс за поезия и театър „Castello di Duino“ 
в град Триест, Италия. Награждаването се проведе в края на м. март 2022-ра в 
зала „Сатурния“ в италианския град, където лауреатите представиха проектите си 
и на роден, и на английски език. Милица Иванова, Моника Атанасова и Жасмина 
Манолова под ръководството на г-жа Магдалена Маркова четоха част от сонетния 
венец, който донесе на варненци III място в училищната секция на „Castello di Duino“. 
Отличие има и за Радослав Карауланов от школата на ОДК, който е само на 10 години 
и е най-младият участник.

„Щастливи сме, че за втора поредна година получаваме награда на този престижен 
конкурс. В Триест успяхме да създадем много нови творчески и приятелски контакти. 
Там бяха дошли представители от Кипър, Гърция, Северна Македония.“ сподели 
Магдалена Маркова. „Развълнувани сме от този успех и се надяваме, че и в бъдеще 
талантливите деца на Общински детски комплекс ще прославят България далеч зад 
нейните граници.“ допълни тя.

Конкурсът „Castello di Duino“ е под патронажа на Националната комисия на 
ЮНЕСКО и е един от най-престижните в света.                                  Емилиян Ялъмов

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ, СЪБИТИЯ
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МАГДАЛЕНА 
МАРКОВА

СЛЪНЧЕВО 
ПЕТНО

Стоя, безмълвно наблюдавам:
на пода – слънчево петно
и сякаш е око от ада,
погледнало света с добро.

О, знам – това е невъзможно – 
добро от ада да струи,
но пък си мисля: може, може
дори и мракът да блести.

Че случва се, макар не често,
под пластовете от ръжда
метал от броня да проблесне
на рицар, борещ се с беда.

Ще кажете, че вече няма
герои, скитащи се по света,
но ако всичко туй е вярно,
то аз ще ги създам сама.

Стоя, безмълвно наблюдавам:
на пода – слънчево петно.
И не… Не е око от ада,
а рицар в броня от сребро.

ЛУНА ПАРК

Дори не знам дали да търся
и миг покой аз в този свят,
дали изобщо искам всъщност
да спра за малко моя бяг.

Понякога си мисля, че не спирам
и блъскам се в стени… В стени.
Умът ми също не разбира – 
кое ли, всъщност, се върти.

Дали светът е въртележка
в един вселенски луна парк
или е само моя грешка,
че изхода не виждам пак.

Дори, дори да се окажа 
и пред отворена врата,
аз може би ще си остана
в тренажора си сама.

БЕЗ КРИЛА

Дори светът да се разтърси,
не бих усетила това,
че няма как да ме потърси
една несбъдната мечта.

Че всеки може да мечтае
за слънчев изгрев и луна
и само слепият нехае 
за пропуска на красота.

Светът е пъстър и прекрасен – 
събрал е в себе си мечти
на хора древни и сегашни:
с очи, искрящи от лъчи.
В съня си слънце пожелали,
но паднали почти сред път
те, болката забравили, създали
мечта човешка с дух, без плът.

И точно нея искам да докосна,
че знам, не съм родената с крила,
но щом мечтата ме обгърне,

ще литна, с нея ще се извися.  

КЕРАНКА
ДАЛАКМАНСКА

***

На Веси – сестра ми

Страхувам се 
за думите, които не съм казала,
за хората, които не съм срещала,
за пътища, които не съм извървяла,
за болестта, превзела този свят
през граници и брегове, и хора.

Страхувам се,
но продължавам да мечтая.

Усмихната,
пресичам граници, превземам брегове,
очите ми се запознават с нови хора
и думите незнайно накъде
ни пращат болка за любов и път
в тревожно, безпощадно и красиво

време…

СЪБУЖДАНЕ

На Елена

Ще те събудя в седем сутринта,
когато слънчеви лъчи
ще се оглеждат в утринна роса,
а тя ще отразява твоя поглед.

Ще те събудя в седем сутринта,
когато благодатен сок от старата 

лозница
отеква ти в сърцето
с молитвата за здраве, топлина…

Ще те събудя в седем сутринта
с прегръдката на вятъра да тръгнеш
по път, неизвървян от тебе,
но дълго чакан да се сбъдне.

Ще те събудя в седем сутринта
и за деня ще ти заръчам
с молитвата светена от роса
следа в душите на човеци да оставиш.

Ще те събудя…

***
В безкрая някъде далечен път
пак бяга.

… И се издигат птици…
Над житата
плува сянката им бяла.

Напомня тя протегната ръка
от мама…

***
Натрупва внезапно снегът 
нашите стъпки. 

Разделено е времето – 
денят – отворена врата,
нощта – звезда от очите ми.

Аз измислих снега,
за да мога по него да пиша…

ЛЮДМИЛА
БОГО-
СЛОВОВА

***
Недей ми обещава ден – 
и нощ недей ми обещава.
Студени истини край мен
на гларус писъка сближава.

Родена в гънка на вълна 
след ударите оживявам…
Не пяна в твойта твърдина, 
а прилив, който извисява.

***
На събаряй пясъчните замъци – 
вятърът ще свърши всичко вместо 

теб.
Не гаси развихрените пламъци – 
приливът ще глътне огъня свиреп.
Не играй на жмичка ти с душата си – 
смях пълзи и през заключени врати.
Приеми на вяра любовта си, 
три пъти се прекръсти.
Потърси в сърцето си снежинка
всяка болка да смрази.
Само жълтата латинка
пази детските сълзи.

***
Непривично за морския бряг 
кукуригане на петли ме събужда 
и суровият вик на моряк 
е в леглото ми – с нощница чужда.
Нека целият свят е красив.
Нека утрото кротко да чака
поривите на вятъра див, 
лаят кучешки към котка в шубрака.
Няма облаци – крайбрежен триптих – 
пясък, камък лизнат… край лодка;
моето тяло – дар за Жених – 
със усмивка нежна и кротка…
И милувки, и обич, и смях – 
в легло на терасата южна…
Непривично за морския бряг 
кукуригане на петли ме събужда.

***
Ухажва вятъра смокинята на двора,
разрошва листи, брули плодове.
Омаяни ги гледат романтични хора 
и танца им събира брегове.
Танцуват с вятъра – в загадка, до 

умора 
с изтръпнали ръце, нозе – 
наивници, случайно влезли в двора…
И на смокинята приписват грехове.

***
На длан пред мен са корабите…
Целува пак луната солените вълни.
Щурци край мене пеят.
Над Галата отсреща дъжд вали.
Дали от мостика с бинокли гледат?
Дали е топло в трюма, на носа?
Дали солената вода е бяла креда
по палуби, оставяща следа?...
А корабите греят в светлина.
На коледен венец приличат.
Очите мигат с пулса на сърна…
Луната бавно залива облича.

***
Вятъра реши да става художник.
Застана на пясъка –

вместо лист си избра –
стените на вълнолома,
вместо четка – 
гребена на вълната
и се развихри...
Стихията отмина.
Моят малък художник
се кротна между камъните.
От картината му нямаше следа.
Само сълзите на вълнолома
разказваха приказка за таланта.

***
След Аспарухов мост, наляво,
кварталът „Аспарухово“ се ниже.
Към Варна хвърля погледи 

стремглави…
От тука залива и покриви се виждат.

Разпръснати мравуняци – туристите.
От тях и улици, и паркът оживени са.
И кестени се кланят отривисто,
към дъхавите люляци приведени.

С усмивка ще достигна до луната – 
парче, отрязано от сочна диня,
та тя на внуците да каже
и децата ми, че Варна е единствена.

ЕСТЕР ГАНЧЕВА

В МЪГЛАТА

По улиците, мокри от мъглата,
полепваща по края на нощта,
отекват стъпки в тишината
и трепва сънен гълъб пак с крила.

Очите ми,  невиждащо надничат
през тъмните прозорци от кристал.
Душата ми на влюбено момиче
разгръща тихо нощния воал. 

И скитаща по улиците тъмни,
и търсеща, и молеща без глас,
очаквам безнадеждно да те зърна,
духът да срещне дух и в този час.

ЗВЕЗДИЦА

От светлина на хиляди години
изваян е ликът ми блед.
Светулка в небесата тъмносини,
от Бог изпратена за теб.

Прелитаща през звездните простори,
раздаваща надежда и любов,
докосваща душите босоноги,
аз цялата съм вик и зов.

До тайните пътеки на сърцето,
копнеещо за светъл лъч в нощта,
изпращам светлината там, където
бушува океанът на страстта.

Но винаги далечна и студена,
примамливо искряща, нежен звън,
неразгадана, тайнствена вселена,
измамен блян, вълшебен звезден сън.

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ
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ВЕЛИЧКА
ВЪРБАНОВА

СПОМЕН

Ти помниш ли море
до тебе като тичах?
Щастлива бях, море,
по детски те обичах.
Вървя до теб, море, 
през истини, неистини 
и търся днес къде 
зарових тези приказни – 
години все вълшебни 
с изтекъл вече срок. 
В безвремие безгрижни, 
но с много строг урок. 
Четеше ти в очите 
на майка и на татко 
уроците открити 
във времето тъй кратко. 
Припомням на морето 
годините и дните… 
А камъкът в сърцето 
отмиват го вълните.

В КРАЯ НА ОКТОМВРИ

В мен жален облак тихо зарида.
И вятърът простена глухо.
Събират се пак птиците в ята
и търсят място ново, сухо.

Земята глътна всички цветове.
Дърветата са голи, слаби.
Една и съща есен – с векове,
юздите на страха разхлаби.

И спират стъпките на този свят,
небето – в миг ще се стовари…
Какво от туй, че сивото е цвят:
снегът след миг ще го забрави.

МОРЕТО ПРЕЗ ЕСЕНТА

Полюшват се вълни – пенливи…
И гларуси се гонят по брега.
Нюанси в синьо – причудливи
рисува над морето есента.

Приема слънцето засмяно
поканата за царствен пир
и слънчевото огледало
с лика му грейва в морска шир.

А лодка – в злато разтопено,
смарагдена и в тишина,
отплава – цяла устремена
към приказките на деня.

НОЩНА ПЕПЕРУДА

Отдавна е отминала нощта,
а пърха пеперуда, скита.
С немилостиво палени крила
към слънцето си тя полита.

И търси сребърната тишина,
на лунно цвете аромата,
когато трепетно с крила
докоснаха се двата свята…

Сега на дневна светлина,
лишена вече от омая,
тя с болка друг урок разбра,
но пътят й е към безкрая.

ОТ ДРУГАТА СТРАНА

Дали е още тих дъждец
животът ни човешки?...
Дали в душите – по конец
не идват стари грешки?

И в ден един, щом Бог реши,
така – на път за Рая,
аз чудото – и без очи – 
дано с душа позная.

Черта да сложи на света – 
зад нея ще се скрия…
Дали от другата страна
пак тайнства ще открия?

ПАРИС
СИВРИЯН

***
Аз ще съм тук. 
Като босата стъпка на пясъка, 
дето вълната 
така и не щя да изтрие.
Като зората, 
попила на гларуси крясъка, 
в първото утро на юли, 
когато косите си мие.
Аз ще съм тук.
Като камъче на етажерката – 
спастрило спомен
за нокти на хищни картали.
Като бръшлянче,
прегърнало зида на черквата,
дето с дланта си зелена
събужда камбани заспали.
Аз ще съм тук.
Като бързата сянка, изстреляна
миг преди мрака
на залеза с прашката златна…
Като сълзата,
събрала солта на вселената,
в сухата есенна пръст
от окото на камък
ще капна.

ИГРА С ПАРЧЕТА 
ОГЛЕДАЛО

Ще се разходя бавно из града.
И като късчета строшено огледало 
ще те разпръсна 
в сенки от листа и птици, 
в капчици слана, 
в капачката от бира – до бордюра…
Светулките на погледа 
ще пусна да летят из тъмното, 
светкавиците му по облаците 
ще разхвърля 
и на гласа ти сипкавия пясък 
ще разпилея край дървета и коли 
до сетната звънлива песъчинка… 
Дори частица няма да запазя 
от теб… 
И после ще се върна бавно у дома, 
ще седна на прозореца към улицата 
и ще дочакам вятъра 
парчетата да събере.

СМЕТКА

И изпити са чашите 
до горчивата глътка последна,
до последната сметка 
и е пито-платено.

Мълчаливо измерваме 
отлетелите чувства с кантари 
от чувствителност крайна, 
от въпроси-шамари.

Май сме сбъркали в сметката 
колко дали сме, колко сме взели,
кой от нас е загубил 
в тези кратки недели. 

„Баста!“ – двамата казваме,
нова обич без цифри ни чака.
Знак и в нея ще има,
но за равенство знака.

ДЪЖДОВНО НАД 
КЛЕПАЧИТЕ

                                    НА***

На пътната врата устата зинала
отхапа твоя заминаващ силует.
Потекоха минутите отминали
отпред-назад, след туй – отзад-напред.
Минутите, отминали на капчици,
валяха сиво върху цветния ми сън…
На светлината святкащите датчици
фиксираха отсъствие. И трън
в петата на надеждата забоде се,
и спъна порива на влюбения смях…
Садих любови, а пожънах горести,
с които да изкупя своя грях…
И ще се спусне на тъгата здрачът
следата радост до черта да заличи…
Дъждовно е…, дъждовно над клепачите,
прегръщащи пресъхнали очи.

ПО ПЪТЯ НАЗАД
                             НА***

И вървя като раче – назад и назад
към уюта в една раковина.
И разчитам в солени мехурчета хлад
прости символи – време изминало.
Все назад и назад – към началния миг,
към първичния взрив на душата
с полудялата крива на честотния пик,
заличил тежестта на телата.
Гравитира обратно вселенският прах.
Падат астероиди нагоре…
И по пътя назад – там до първия грях
любовта си към теб ще затворя.

БОЖИДАР
ТОДОРОВ

ПРЕКЛОНЕНИЕ 

Моят роден край е светъл – 
светъл с много топлина.
И прекрасно е небето – 
българската ни земя…

Бог дари ни с красотата
на природата добра –
гледаме с любов в сърцата
планини и езера.

… Малък е, но необятен
и в душата… на света:
всеки ден е ден приятен – 
повече е от мечта.

НАДЕЖДА ЗА ДУШАТА

Животът е красив, различен,
за всички хора мил и личен…
Човекът се стреми да оцелява – 
за миг, дори, не се предава.

Живеем в свят разединен,
но търсим по-доброто всеки ден.
Еднакви сме на вид, на глед – 
как всеки иска да е по-отпред.

… Жив и здрав ли си, кажи?...
… Нека бъдем по-добри.
На Земята всички сме родени,
после виждаме се – променени…   

И в душите си творим, мечтаем – 
бъдещето си чертаем.
Не да ни дели животът, несравним – 
всички заедно напред вървим.

ПРОЛЕТЕН РИБОЛОВ

Тръгнахме на риболов,
вместо на успешен лов.
Под водата кой се крие
иска ми се да открия.

Хвърлям въдица – стръвта,
хваната е на върха:
кукичката във водата
рибата да лъже, мятам…

Дърпам после и въртя
мряната да засека…
Щом я хвана, ще я питам –
златна рибка тук ли скита?...

Има ли си тя мечта
като мене за света,
като сянка срамежлива
в ракитака ли се скрива?...

Мисля си, нареждам аз –
в миг излизам от захлас:
рибка сребърна се мята
пред очите ми, гърбата…

Златната пък утре пак
тук ще чакам аз до мрак…
И въпроси ще поставя
днес, ако не ги забравя.  

БАЩИНОТО ОГНИЩЕ

Теб обичам, роден дом –
на душата камертон…
Мама, татко все така
ми подават днес ръка.

Със сестричката красива –
пъргава, добра, игрива
дълго в нашата гора
аз прекарвам през деня.

Чувам птиците как пеят
и сърните как лудеят,
щом отворя аз вратата
виждам най-напред гората…

Лято почва, крякат жаби,
ще закрепнем – да сме здрави,
че през зимата студена
да не хванем даже хрема.

И навред е красота
тук – под родни небеса.
Всички хора са щастливи:
родината дава сили.
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Едни любопитни очила се 

бяха долепили до прозореца и през 
тях гледаха очи с лешников цвят, 
шареха по стъклените сгради, по 
външния стъклен асансьор и почти 
стъкленото небе.

На очите им се искаше да пре-
минат през прозореца, да протег-
нат ръце, да докоснат небето.

О гл у ш и т е л е н 
звук като от тромпет и 
приличен на песен на 
африкански слон още 
повече възбуди въоб-
ражението на Аврора. 
На стъкленото небе с 
неонови букви се из-
писа: „Ще разчиташ 
древни знаци, клино-
писи…”

Аврора намести 
пластмасовите рамки 
на очилата си върху малкото си но-
сле, грабна тетрадката си и с палто 
в ръка се затича към моста.

Лусия тупаше с крака в снега 
и при появата на приятелката си й 
махна с ръка:

– Аврора, побързай и си обле-
чи палтото. Този ужасен звук ме 
изнерви, откъде ли идва?... 

– Скърцащият звук пътува до 
тук от онази стъклена

сграда, която има формата на 
пъпеш – посочи Аврора – Стъклен 
асансьор е закачен върху метален 
меридиан, който се отмества вер-
тикално по сградата (пъпеш) и 
това издава този дразнещ звук в 
горните регистри.

   ТАКУХИ МИНАСЯН

ПРИКАЗКА ЗА ПОТЪНАЛИЯ ГРАД
Лусия сле-

деше с интерес 
опис анието , 
когато Аврора 
ѝ поднесе още един много интере-
сен факт: 

– Знаеш ли, докато съзерцавах 
стъкления свят около нас, погле-
дът ми докосна небето, което има 

поведение на стъкло. 
Облаците, като че ли 
преминават от газово 
аморфно в твърдо амор-
фно състояние, какво-
то е стъклото. Моето 
най-голямо желание се 
изписа върху стъклото 
с неонови букви: „Ще 
разчиташ древни знаци, 
клинописи…”

Лусия се спря, пог-
ледна приятелката си, 

чиито очила бяха почти покрити 
със сняг, почисти ги с кърпичката 
си и усети като че ли стрела драс-
на с острия си връх замръзналите 
ѝ пръсти, клепачите на очите ѝ и 
се заби в горната ѝ устна. Така ѝ 
действаше зимата с минусовите 
температури.

Приятелките продължиха по 
моста, пресякоха огромно платно 
и се шмугнаха по малки улички, 
водещи до Галерията. Отвориха 
тежката врата на модерна изложба 
и се озоваха в празна стая с легло в 
средата и разхвърляни върху него 
нощница, книга, а юрганът висеше 
до пода.

Лусия гледаше с учудване и то 

не беше свързано с усета ѝ за изку-
ство и това, което очакваше да из-
пита от така прехвалената модерна 
изложба. Обърна се и след като не 
видя Аврора до себе си се запъти 
по коридор с бледолилава светли-
на с ухание на теменужки. 

– Лусия, побързай, ела да ви-
диш нещо, което изразява моето 
разбиране за мода на въображе-
нието – я извика Аврора, която 
беше вече в края на коридора.

Странна фигура с огромни 
размери запълваше почти цяло-
то пространство на стая с висок 
Викториански таван. 

– Това е тесеракт – прошепна 
Аврора – четириизмерният аналог 
на куба.

Малки часовникови меха-
низми се намираха на всеки връх 
на фигурата и цъкаха като стенен 
часовник. 

– Тесерактът има хиперпо-
върхност с осем кубични клетки 
– добави Лусия.

Цък, цък, цък – цъкането беше 
равномерно и клетките започнаха 
да се движат. Появиха се букви 
между различните клетки, които 
изписаха: „Приказка за Потъналия 
Град”.

Заглавието приближи малки-
те гостенки на Галерията, докосна 
нежно челата им като лек полъх, 
мина покрай лицата им и отмина.

Чу се шум, клокочене на вода. 

Те серактът 
наподобява-
ше тюркоа-
зено-синьо 

езеро, в което Аврора се гмурна 
последвана от приятелката си, с 
чувство на олекотеност и възмож-
ност да се диша без кислородни 
маски.

Разглеждаха подводния свят 
със завещания му кислород от пре-
ди милиони години. Подминаха 
сладководни риби, медузи, рас-
тителност, камъчета, докато пред 
тях се откри църковна старинна 
камбана. Камбаната беше от тежка 
сплав и по заоблената ѝ повърх-
ност бяха изписани йероглифи и 
византийски номера. Беше захлю-
пена като капак на тенджера върху 
розов скалист материал.

Аврора се опитваше да разче-
те, но безуспешно, а Лусия подми-
наваше останки от сгради, дънери 
на дървета със стотици слоеве …

Разходката в потъналия град 
продължаваше. Отминаха находки 
от мед, странна сплав в синьо-сре-
бристо, нещо като панти за колан, 
шлемове на войни, скулптури и ос-
татъци от паметници отново с тези 
странни надписи и знаци.

Лусия докосваше всичко, до 
което се доближи и реши, че ще 
си присвои малко съкровище. 
Инстинктивно стисна ръката си, 
когато до нея достигна онзи стра-
нен звук на тромпет.

Лусия беше извън тесеракта и 
гледаше объркана как Аврора си 

търси очилата, опипвайки пода и 
стените.

На излизане от Галерията, 
Аврора бръкна в джобчето си и 
измъкна пластмасовите си рамки.

Студът се усилваше, когато 
двете приятелки вече бяха изми-
нали половината мост и отново ги 
застигна звука на тромпета.

Аврора почисти стъкълцата на 
очилата си и погледна към небето: 

– УТРАРУ – засрича Аврора. 
– УТРАРУ – повтори Лусия с 

тракащи зъби. Та това е огледал-
ния образ на УРАРТУ – погледни 
надолу към замръзналата река.

Аврора запрегръща приятел-
ката си: 

– Царството на Урарту, по-
тъналия град е в Царството на 
Урарту – и погледът ѝ спря върху 
малкото юмруче на приятелката ѝ.

– Защо не си отвориш ръката, 
какво криеш, ще замръзнеш, дори 
нямаш ръкавици?…

Лусия бавно отвори ръката си, 
но в нея нямаше нищо:

– Аврора, през цялото време 
мислех, че съм взела от езерото 
малко кръстче, като че ли беше 
от метални жички, като дантела – 
хленчеше Лусия.

– Ти го носиш в сърцето си, 
то принадлежи на нашите пред-
шественици – успокои я малката 
философка.

Лусия усещаше отпечатъка на 
кръстчето върху крехката си длан. 
Сърчицето ѝ биеше с такт на сте-
нен часовник.

В края на м. декември 2021-
ва (а не за 1-ви Ноември – Ден на 
будителите, заради усложнената 
КОВИД обстановка) бяха обявени 
резултатите от Международния 
литературен конкурс „Силата на 
вярата и свободния дух“, орга-
низиран от Фондация „Кръстьо 
Хаджииванов“, Съюз на независи-
мите български писатели (СНБП), 
„Мелнишки вечери на поезия-
та“ – гр. Сандански, Фондация 
„Спартак“ и Управление на 
Образованието – гр. Благоевград.  

Проведен по повод 90-го-
дишнината от рождението и 70 
години от саможертвата на по-
ета-хуманист и бунтар КРЪСТЬО 
ХАДЖИИВАНОВ, и този път 
конкурсът (пети от началото му) 
бе в 3 възрастови групи – за сред-
ношколци, студенти и творци (въз-
растни), а условията за участие: 

ВАРНЕНСКИ ПОЕТ С НАГРАДА НА МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС В БЛАГОЕВГРАД
анонимност, нови (непубликувани 
произведения) поезия и проза: есе, 
разказ, литературна история.

Организаторите и петчлен-
ното жури с председател акаде-
мик Марин Кадиев – председа-
тел на СНБП и членове: доц. д-р 
Георги Цанков, Димитър Милов 
– писател, член на СБП, Иван 
Хаджииванов – литератор, Траян 
Колев – литератор обявиха номи-
нираните по групи сред повече от 
200 участници. 

В третата група – на „възраст-
ни“-те автори Първа награда полу-
чиха произведенията на Станислав 
Пенев от Варна (баладата „В прос-
транствата на свободата“), на Асен 
Стругов от с. Гърмен, на  Борислав 
Костов от Велико Търново и на 
Борис Сандански.

Кръстьо Хаджииванов е бъл-
гарски поет, участник в съпротива-

та и преди 9-ти, и след 9-ти срещу 
болшевизма като горянин, жертва 
на дебългаризацията в Пиринския 
край, родом е от с. Капатово. 
За краткия си живот Кръстьо 
Хаджииванов пише над 100 стихо-
творения, 9 поеми и един незавър-
шен роман, но не всичко е запазено 
при изселването на семейството 
на 1 август 1950 г. и при обиски-
те в селата Ласкарево и Капатово 
след гибелта му на 27 юни 1952 г. 
Приживе нито една негова творба 
не е публикувана. Според една от 
версиите за смъртта му загива при 
засада на брега на река Струма в 
землището на с. Чучулигово. Там 
през 1997 г. е поставен триметров 
мемориал. 

За запознаване с поетичния 
свят на Кръстьо Хаджииванов, 
както и с неговия кратък и досто-
ен живот, могат да се намерят във 

всички Регионални библиотеки 
(вече и в РБ „Пенчо Славейков“ 
– Варна) следните три книги: 
„Подзвездни мисли“ – стихотво-

рения; „Без граници, нов свят…“ 
– сборник, първа част; „Сродства с 
родовете на поета“.

Веска ЯНАКИЕВА

Краят на света щеше да 
настъпи през лятото на 1984-та, но 
не както вещаеше Оруел и причи-
ната нямаше да е у пришълците, а 
у нас, местните жители на плане-

     ПАВЛИН ПАВЛОВ

ЖАЛБА ПО ЕВРОПА
тата. И тогава две системи, 
две велики сили се бяха озъ-
били една срещу друга готови 
всеки момент да се разкъсат. 
Рейгън беше си казал приказката 
за „империята на злото“, Черненко 
пък успя фъфлейки да му отговори 
нещо от рода на „наше дело 
правое, победа будет за нами“. 
С това словесната престрелка от 
двете страни вече беше утихнала 
в очакване на взрива. Мишената 
пак беше Европа. Сега, разбира 
се, нещата са далеч по-различни, 
не казвам по-хрисими или по-
беззъби, но все пак отборите 
станаха 

по-многобройни, а не само от 
двама играчи. Което, ако не друго, 
дава малко повече шансове за 
зрителите.

По онова време имах късмета 
да мина по цялата „фронтова 

линия“. 
Месец след това бях в Западна 

Германия. Какво чувстват и 
мислят хората там ми стана ясно по 
един необичаен начин. Бях седнал 
в едно малко кафене, провиснало 
над един от каналите на Хамбург. 
Тихо и спокойно си отпивах от 
идиотското немско кафе, наречено 
„кафе-меланж“. Когато поисках 
да си поръчам късо еспресо, 
сервитьорът с необходимото 
самочувствие ми заяви, че в това 
заведение се пие само немско 
кафе, че малко по-надолу има 
пицария, където, ако желая, мога 
да взема еспресо. Хвана ме яд, 
но нямаше какво друго да правя, 
защото точно в това кафене 
очаквах човек. Затова без повече 

мърморене сърбах 
от голямата паница 
кафяната чорба и 
се наслаждавах на 

топлия следобед. 
Доста време мина, 

но човекът не дойде и 
аз вече се наканих да 
тръгвам. Точно тогава 
забелязах как другият 
посетител в празното кафене, една 
доста възрастна дама гледа към 
мен. Леко се обърнах, колкото да 
се уверя, че не към друг, а точно 
към мен е отправила втренчения 
си поглед. Докато се чудех как да 
постъпя, дамата се изправи и все 
така гледайки ме се приближи до 
масата ми.

Мога ли да седна при Вас, 
млади господине? – запита тя 
вежливо.

– Разбира се! – отговорих на 

момента, станах 
недоумяващ и й 
помогнах да се 
настани на стола от 
другата страна.

Тя вдигна леко 
показалеца си и 
сервитьорът веднага 
реагира, взе и донесе 
чашата й с чай.

– Вие сте руснак, нали? – 
попита тя все така с тихия си глас.

– Не, госпожо, не съм руснак…
– Значи сте унгарец? – 

продължи тя с анкетата си.
– Не, не съм и унгарец – 

отговорих.
Тя озадачена се позапъна, явно 

търсейки друга антропологична 
аналогия. Побързах да й помогна.

– Българин съм, госпожо. 
България!

На стр. 24

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА БЕЛЕТРИСТИКА, ПРОЯВИ
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ПО СТРЪМНАТА 
ПЪТЕКАТА НА 

ЛИЧНОТО ВРЕМЕ

Няма човек, който да не меч-
тае за топлина и светлина в жи-
вота си. И едновременно с това 
– вглъбен в себе си и разтворен 
в света, да не иска да го създава 
и пресъздава. И да остави своята 
следа, белязана от съдбата и като 
пример, и като спомен. И като 
част от общата човешка съдбов-
ност – като белег на времето.

„Какво ли не ни поднася жи-
вотът…“ е не само извод, но и 
измерението за книгата на Милка 
Няголова. Една книга, в която 
нито ударите на съдбата, нито 
болката и страданието успяват да 
променят човешките чувства, да 
пречупят волята за добър и честен 
живот, да повлияят на човешката 
екзистенциална нагласа. Книгата 
доказва, че силната воля и силни-
ят стремеж да се преодолеят мно-
гобройните трудности и капани 
на бита, са дълбоко заложени в 
човека. И се проявяват във всеки 
миг на изпитание. Уникално, спо-
ред характера, неповторимо като 
реакция, понякога универсално, 
понякога оригинално те го насоч-
ват и му помагат да намери пътя 
за излизане от временното тъмно 
пространство, от сянката на живо-
та. И да заживее отново в светли-
на – пълноценно и одухотворено, 
съзидателно и отговорно, нравст-
вено извисено, въпреки наранена-
та си душа и оставащите белези.

Подходът на автора Милка 
Няголова е описателно-конкре-
тен. Водещо в структурата на 
повествованието е житейско-по-
следователното. В самия разказ 
преобладават документално-худо-
жественото и индивидуално-лич-
ното. И преди всичко усещането, 
че светът – нито реалният, нито 
художественият – няма да са така 
пълни, ако в тях не бушуват чув-
ства, страсти и мисли, сред които 
да се открояват неизбежната сила 
на любовта, измеренията на дос-
тойнството, както и новоначалие-
то в уникално съчетание с опита, 
макар и често пъти – болезнен.

Драматизмът на човешкото 
битие е естествен драматизъм, 
подчертава героинята – Милка 
Няголова. Бурният вятър на вся-
ка промяна в живота задълбоча-
ва този драматизъм, но силата на 
човешкия дух отхвърля апокали-
птичното. И отново дава шанс на 
радостта, на щастието, на бъде-
щето. Бъдеще, което никога няма 
да забрави станалото и то ще бъде 
винаги в нещо, макар и частично.

Животоописанието е специ-
фично творчество. Това доказва 
и книгата на Милка Няголова. В 

ЗА НОВИТЕ КНИГИ НА ПИСАТЕЛИ ОТ ВАРНА

него преобладават пресечните 
точки – на личността и близките, 
на индивида и човешката общ-
ност, на осъзнатото и прилагането 
му в ежедневието. Нещо повече – 
животоописанието е свързано със 
сакралното. В него дишат неоспо-
римата увереност, отдаденост и 
обреченост, последователността 
в действията, неотстъпчивост-
та пред изпитанията, съдържа се 
елементът на упоритата неотстъп-
чивост и дори – на жертвоготов-
ността. Точно както в някои живо-
тописи на светии, точно както си 
представяме светиите със земния 
им образ, поведение, обаяние. 

С тази своя книга Милка 
Няголова ни насочва към сами-
те нас, кара ни да вникнем още 
по-дълбоко в личната си устой-
чивост и животоприспособимост, 
кара ни още веднъж да се върнем 
назад в нашия живот и особено 
към моментите на преценка и са-
моопределяне.

И да не забравяме, че доброто 
и достойнствата на човека винаги 
побеждават.

С УСМИВКА ПО 
ВЪЛНИТЕ… И С 

ЛЮБОВ

Темите за морето, за хоризон-
та на желанията и възможност-
ите, за дълга – професионален и 
човешки, за интереса на съвре-
менника към всичко, което го за-
обикаля, за вълненията, свързани 
с универсалното, както и за любо-
вта като стихия на живота, изпъл-
ваща го с емоционално обаяние са 
основно застъпени в стихосбирка-
та „Лирични вълни“. Всяка една 
от тях има подобаващо измерение 
и отношение към виждането на 
автора – да разкрие светоусещане-
то на човека, отдаден на морето. 
И реалистично точно, и роман-
тично вълнуващо на места, и вдъ-
хновено преосмислящо Борислав 
Арнаудов преодолява филтъра на 
годините и преживяванията си, за 
да стигне до съответните изводи, 
всеки от които е не просто поука, 
житейски факт или запомнено, 
преодоляно пространство, а чисто 

и просто – житейски периметър 
на вълната на морето и океана, 
обичана и съхранявана в душата, 
вид любовно измерение.

За Борислав Арнаудов любо-
вта не е краен факт. Тя не е един-
ствено заслепяваща и не е състоя-
ние, което включва противопо-
ложности. Любовта за Борислав 
Арнаудов е нюансирана реалност 
на фона на морския живот. Тя е 
истина със своя воля и страст, със 
своя всепоглъщаща същност, не 
е просто елемент или част от мо-
ряшката съдба –  тя е движещата 
колелото на живота проява на чо-
вешкото аз, което намира себе си 
както навътре в морето или океа-
на, така и на брега, където го чака 
любимата… по моряшки.  

За поета любовта не е само-
цел, утеха или просто елемент 
на забава – точно тези три ню-
анса той отхвърля категорично 
или внася някой от тях в някоя от 
творбите си с ирония, с извест-
но критично отношение и дори с 
присмех. 

Любовта не е и красив спо-
мен-рамка за изживяно и запом-
нящо се любовно увлечение. Така 
тя може да носи мимолетна свет-
лина, но не и искреност, наситена 
е с вълнения, а когато е далече от 
чувствата т.е. далече от сама себе 
си това не е любов. И се превръща 
в разобличаване на илюзиите, в 
елемент на суетата, отнася човека 
отвъд видимостите, уникалността 
на любовта се оказва недостижи-
ма. И това, което остава не само, 
че не е любов – то е поза,  услов-
ност, етикет, категория намираща 
се във времето, но едновременно 
с това и далече от него, нещо драз-
нещо и обиждащо представите.

Поезията на Борислав 
Арнаудов утвърждава любовта 
като уникално чувство, което 
предизвиква море от вълнения, 
важни за човешкия живот и осо-
бено за моряка, който е далече 
от любимата, от семейството си. 
Това са истинските вълни на лю-
бовта, достигащи брега, на който 
морякът има дом, вълнения за 
жената, чакаща моряка – майка-
та, съпругата. Това е обсебваща-
та любов, която откъсва човека 

от всички конкретните събития 
каквито и да са те, както и да ув-
личат. Незасегнатата част от чо-
вешката душа е чистата и свята 
обич към дома и семейството, към 
живеенето в несуета или в пара-
лелност. 

Силен по дух е морският чо-
век, силен по дух е капитанът на 
кораба каквото и да е преживял. 
Той не се оставя вълната да го 
носи, а отива там където желае, 
там – където трябва пак да се 
върне към себе си. И настойчиво 
цели да се самоубеди в правотата 
си, да припознае за себе си не-
изменното. 

Всъщност, Борислав 
Арнаудов не е от онези автори, 
които обвързват времето си с 
патос – патос, който в повечето 
случаи е напразен и е далеч от 
същинските проблеми на човека. 
И от истината за човека, защото 
сам по себе си той винаги ще бъде 
тайна, феномен и често ще е не-
предсказуем за добро или лошо. 

Вярно е, че каквото и да ста-
ва, човекът ще продължи да се 
стреми към щастие, подчерта-
ва Борислав Арнаудов. Такава 
е действителността, такъв е са-
мият живот. А животът, отдаден 
на морето, е живот, отдаден на 
трудностите, но преди всичко на 
човешкото умение и страст да ги 
преодолява. С усмивка… И с лю-
бов.

ОТ МАЛКИТЕ 
ДО ГОЛЕМИТЕ 

СЕБЕНАМИРАНИЯ 
НА ПОЕТИЧНОТО

В пространството на първите 
стъпки, пред хоризонта на първи-
те важни житейски пориви и про-
яви литературните вълнения и по-
етичните измерения са свързани с 
най-близкия свят на човека. 

В него всичко е някак си 
по-интимно, в него всичко е и 
естествено, и значимо – и домаш-
ният уют, и природата, и извър-
шеното, и чувствата, и всяко едно 
житейско откритие. Това е откри-
ването и осмислянето на средата, 
където са най-важни топлината 
на дома, семейното огнище, кра-
сотата на природата, чистотата 
на човешките взаимоотношения, 
превърнали се по-късно и в теми 
за размисъл, и в елемент на худо-
жествена изява. 

Точно такива открития пред-
лага стихосбирката на Божидар 
Тодоров „Стихотворения за малки 
и големи”. Тези открития следват 
едно след друго и имат сериозни 
художествени измерения. 

Изкуствени разстояния и на-
трапени възможности нямат мяс-
то сред тях – това е един истински 
за поета свят, свой свят, свързан с 
наблюдението и осмислянето на 
околното, изпълнен със силното 
впечатление и обсебен дори – от 
афектното. И е утвърждаващ, мо-
щен и художествено завладяващ 
с чистотата и автентичността на 
представите – представи и на дет-
ството, и на юношеството, и на 
първите сериозни житейски пори-
ви и въжделения: първите стъпки 
в много посоки.

В „Стихотворения за малки и 
големи” Божидар Тодоров пред-
ставя близо десетгодишните си 
поетични вълнения. В нея при-
вързаността, без която човек ос-
тава неустойчив в живота, е ясно 
подчертана: привързаността към 
близките – семейство и роднини, 
към родния край, към познати-
те или разкриващи прелестта си 
природни дадености, както и към 
непосредственото, изразяващо се 
в стоплената от любовта на прия-
телството конкретика на същест-
вуването. От ранна възраст, която 
бележи съзнанието с най-ярка 
следа, от първите житейски поле-
ти, от първите поетични опити… 
Без изкуствени разстояния и на-
трапени възможности... Всичко 
във времето, когато нравственото 
съзнание на човека е по младеж-
ки чисто и подлежи на развитие, 
предшестващо света на строгите 
дадености и установености, кои-
то самият живот носи и налага. 
Човекът, както е известно, не е 
константа. Доброто в душата му, 
чувството му за свобода, което е в 
същината и на поезията, го правят 
по-различен.

В стихосбирката „Стихотворе-
ния за малки и големи” Божидар 
Тодоров остава верен на себе си. 
В нея той е човекът – младият, 
съвременният човек, съхраняващ 
своята самобитност, запазващ от-
кровенията си и навлизащ в жи-
вота с автентичност и с почерк, 
открояващ способността на ли-
чността да страда и да се възхи-
щава, да се съмнява и да избира, 
да утвърждава и да отрича, да екс-
периментира и високо художест-
вено да изразява поетичните си 
трепети. С вдъхновение, с ентуси-
азъм, с упоритост, с голяма любов 
и към човека, и към обществото, с 
цялата щедрост на таланта си.

Стихосбирката „Стихотворе-
ния за малки и големи” е доказа-
телство, че талантът и творчески-
те дадености на Божидар Тодоров 
са в динамично състояние, което 
прогресира и ще радва и в бъдеще 
читателя. И със своята трайност, и 
с реализма си, и с високия си ху-
манизъм и художественост. 

СТАРИЯ СИЛВЪР

Всички средства получени 
от книгата и направените даре-
ния ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ 
ЗА НАПРАВАТА НА БРОН-
ЗОВА СТАТУЯ „СТАРИЯТ 
КАПИТАН“ – седнал на пей-
ка в Морската градина на вар-
ненския бряг. Като ансамбъл: 
„ПОСЛЕДНИЯТ МОСТИК НА 
СТАРИЯ КАПИТАН“. Старият 
Капитан на последна вахта… В 
разговор със своята голяма Лю-

ЧОВЕК СЕ ПОЗНАВА ПО МЕЧТИТЕ МУ: ПО РЕАЛИЗИРАНИТЕ, РАЗБИРА СЕ…
бов – Морето! Любов безкрай-
на. Любов до края…

Безкраен оптимист съм, 
че с моите усилия и с Вашата 
помощ ще успеем да създадем 
един липсващ символ на нашия 
град. Какво е морски град без 
своя Капитан?! И то – град като 
Варна!

Старият Капитан ще ви 
чака на своята пейка ден и нощ, 
зиме и лете, в слънчев ден и 

при мрачен хоризонт – да ви 
разкаже своите спомени, да чуе 
Вашите. Да ви помогне със съ-
вет – как се чака моряк… Да 
ви даде сили, за да поемете в 
поредния си рейс – към неиз-
вестното. Така примамливо и 
едновременно с това така обър-
кващо: едно пътешествие с 
плаваща дата на отплаване и с 
още по разтеглива възможност 
на завръщане в родното прис-

танище. 
Старият Капитан ще си 

седи на тази пейка, загледан в 
Морето на своя живот. Все така 
говорещ бодро за покоряване-
то на морето, брега… и за лю-
бовта, разбира се! Чували сте 
признанието от стари моряци: 
„Когато сме на брега мислим 
за морето. А когато сме в море-
то – мислим за брега!“ Старият 
Капитан потвърждава – абсо-

лютно вярно е! Морето, брегът 
и любовта са трите стълба в 
живота на моряка – в странна, 
неделима симбиоза. Любовта е 
свързващият полимер на пър-
вите два компонента. Тя прави 
всяко морско приключение при-
казка. Чудна приказка с много 
принцеси… Ще ви подскажа 
нещичко… Старият Капитан 
не винаги е бил така стар…

На стр. 24

ОТЗИВИ, МНЕНИЯ
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В днешно време 

ТРАКИЯ като географ-
ска област обхваща Южна 
България. Дивна земя, род-
но място на великия тра-
кийски музикант, певец и 
поет Орфей – син на тра-
кийския цар Оайгър и муза-
та на поезията и мъдростта 
Калиопа. Самият Аполон 
му подарил златна лира. Орфей 
създава пентатониката – музика-
лен лад, на който и до днес зву-
чат песните в Орфеевата плани-
на – Родопа. Тракиецът е обявен 
за вдъхновител на културата на 
Европа, защото Европейският 
Ренесанс е вдъхновен от леген-
дата за любовта между Орфей и 
Евридика.

Орфей е и учителят на чо-
вешката душа. За децата казва: 
,,душата на детето се извайва с 
ангелския език на музиката.”

Знанието, което ни оста-
вя Орфей. столетия се предава 
от уста на уста сред избрани. 
Знание, останало сред нас под 
името ,,орфизъм” – култ към 
Слънцето и безсмъртието на 
духа.

Поетът Никола Гигов издаде 
12 книги за Орфей, в които събра 
златните слова на оцелелите му 
стихове. България следва завети-
те на най-великия сред великите 
и орфеевите потомци – българ-
ските певци и музиканти поко-
ряват световните сцени с магия-
та на гласовете и музиката си. И 
лети родопската песен ,,Излел е 
Дельо хайдутин...” към звездите, 
за да покори и тях. Защото в ония 
древни времена тракиецът е про-
зрял голямата истина: ,,Светът 
може да се завладее с лира, а не 
с меч!”

Ние, организаторите на фес-
тивала посвещаваме това съби-
тие на:

- Историческата памет като 
част от националната идентич-
ност. Историята на тракийското 
движение е неделима част от ис-
торията на българския народ;

- 119-та годишнина от 
Илинденско-Преображенското 

въстание 1903 
г.;

- 185 г. 
(18.07. 1837 г.) 

от рождението на Васил Левски;
- 300 г. от рождението на 

Паисий Хилендарски и 240 г. от 
написването на ,,История славя-
ноболгарская”;

- 140 г. от рождението на 
Владимир Димитров – Майстора, 
творец, който с картините си след 
Освобождението показва истин-
ността на българския бит и кул-
тура и пресъздава неподправена-
та хубост на българката.

 
Място на провеждане – 

Летен амфитеатър ,,Младост”, 
кв. ,, Младост”, Варна.

Организатори на фестивала:
Тракийско дружество ,,Капи-

тан Петко войвода”, гр. Варна;
Район ,,Младост”, Община 

Варна;
Сдружение ,,Литературно 

общество” – Варна (СЛОВ);
Организационен комитет:
Председател – Румяна 

Вълчева – тел. 0878 833 433, 
Председател на Тракийско 
дружество ,,Капитан Петко 
Войвода’’ гр. Варна;

Христо Христов – кмет на 
район ,,Младост” гр. Варна; 

Теди Генев – поп изпълни-
тел, композитор и текстописец;

Юлияна Гюзелева – тел.0896 
240 239, историк и арт мениджър;

Борислав Борисов – член 
на УС на Тракийско дружество 
,,Капитан Петко войвода” гр. 
Варна. 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
Фестивалът е с конкурсен 

характер, жанрово разнообразен. 
Няма ограничния относно въз-
растта. Участниците се оценяват 
от компетентно жури, съставено 

от изявени творци от различни 
жанрове.

Категории изкуство:
1. Певческо и инструментал-

но изкуство:
- Фолклор;
- Класическа, шлагерна и поп 

музика, джаз и естрада.
Изпълнения на формации, 

камерни състави и индивидуални 
изпълнители.

Време за изпълненията на 
певците – 2 песни до 8 мин.

За инструменталистите – 2 
изпълнения до 10 мин.

2.Танцово изкуство
- Народни танци
- Балет, класически танци, 

латино танци
- Модерни танци – хип–хоп
Време на изпълненията – до 

12 мин.
3. Поезия и проза. Писатели 

и поети.
Всеки участник в тази кате-

гория може да участва с есе или 
стихотворение по избор от след-
ните теми:

,,Родова памет – героизмът и 
страданието в Тракийската лето-
пис”,

,,Орфей – великият поет и 
музикант, вестителят на любо-
вта”.

Срокът за изпращане на 
есетата и стихотворенията е до 
10 юни 2022 г. на посочения ел. 
адрес или да се предадат на г-н 
Станислав Пенев.

Жури: Председател – акад. 
Марин Кадиев – Председател на 
Съюза на независимите писате-
ли; Станислав Пенев – поет, ре-
дактор, издател, Председател на 
Сдружение ,,Литературно обще-
ство” – Варна (СЛОВ), Юлияна 
Гюзелева – историк и арт мени-
джър.

Писателската среща ще се 
проведе на втория ден от фес-

тивала (17.07. 
2022 г.) в 
Ко н ц е р т н ат а 
зала ,,Тракия” в 
Тракийския дом, 
адрес: бул. ,,Вл. 
Варненчик” 61

4. Изобразително изкуство – 
пленер.

Тема на пленера: ,,Варна и 
морето през погледа на чайката”. 
Пленерът ще се проведе с деца 
от Варна под ръководството на 
Магдалена Пискюлиева преди 
началото на фестивала. Творбите 
ще бъдат изложени по време 
на фестивала в Концертна зала 
,,Тракия”.

5. Ревю на автентични фол-
клорни носии от различни етног-
рафски области в България.

Оценка на участниците от 
журито по:

I. Възрастови категории
1. Деца от 5 до 12 г.;
2. Деца от 13 до 18 г.;
3. Възрастни от 19 ...... до 

(няма ограничения).
II. По следните критерии на 

изпълненията:
1. Техника на изпълнение
2. Сценично поведение
3. Костюми.
4. Художествено въз-

действие.
Заявките за участие във фес-

тивала ще се приемат до 10 юни 
2022 г. чрез формата – образец на 
ел. адрес: fest_orfey@abv.bg

Информация и контакти 
на тел. 0896 240 239 – Юлияна 
Гюзелева 

Такси за участие във фести-
вала:

1. Художествени състави над 
16 участника – 25 лв.

2. Художествени състави до 
16 участника – 20 лв.

3. Индивидуални изпълните-
ли – 10 лв.

Таксите за участие се пре-
веждат по банков път

ИНВЕСТБАНК АД
BIC: IORTBGSF
IBAN: 
BG67IORT73771005881200

Тракийско дружество „Капи-
тан Петко Войвода“ Варна

Успоредно с подаване на за-
явките се превеждат и таксите за 
участие.

След превода, всеки участ-
ник (група или индивидуален) 
изпраща сканиран платежен до-
кумент на посочения ел. адрес. 
След потвърждение за получава-
нето му от страна на организато-
рите, участникът е регистриран.

Награден фонд
- Всички участници получа-

ват ГРАМОТА ЗА УЧАСТИЕ;
- Във всяка категория ,,изку-

ство” и ,,възраст” се определят 
лауреати (I, II и III място) и се 
връчва Диплом и медал;

- ПРИЗ – Голямата награда 
,,Тракия – земята на Орфей›› – 
статуетка и парична награда;

- Награди от организаторите 
и спонсорите.

Жури на фестивала
1. Председател Хайгашод 

Агасян – певец, музикант и ком-
позитор;

2. Теди Генев – поп изпълни-
тел, композитор, текстописец;

3. Кичка Христова – народна 
певица и вокален педагог;

4. Юлияна Гюзелева – исто-
рик и арт мениджър;

5. Данчо Радулов – инстру-
менталист, композитор, музика-
лен педагог;

Програмата на фестивала ще 
бъде изпратена на участниците 
до 02.07. 2022 г. на посочения ел. 
адрес в заявките.

Уважаеми приятели, предла-
гаме Ви два дни на творчески из-
яви, на нови запознанства и при-
ятелства, на общуване с изявени 
варненски творци и незабравими 
вечерни концерти.

Ще имате удоволствието да 
се насладите на топлия глас и 
китарата на Хайгашод Агасян, на 
сладкогласната Кичка Христова 
и на концерта на емоционалния 
Теди Генев.

Варна, морето и ние Ви очак-
ваме!

ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
,,ТРАКИЯ – ЗЕМЯТА НА ОРФЕЙ”

ВАРНА 16-17 ЮЛИ 2022 Г.

ВТОРИ ФЕСТИВАЛ 
НА ИЗКУСТВАТА

Организатори на фестивала:
Община Попово: НЧ ,,Съз-

нание – 1907’’ и Сдружение 
,,Цветница’’,

Сдружение ,,Семеен център 
Мария” – гр. Варна, Сдружение 
,,Литературно общество’’ – 
Варна (СЛОВ), АСЕПИ – СЕПИ, 
Варна (Асоциация на европейски 
писатели и писатели от други 
континенти)

Организационен комитет на 
фестивала, контакти:

Петя Габровска – тел. 0884 
726 124 , Председател на Орг. 
Комитет, 

Председател на НЧ 
,,Съзнание 1907“ гр. Попово,

Петър Кирилов – тел. 
0893 726 124, Председател на 
Сдружение ,,Цветница“, гр. 
Попово,

Надка Вълкова – тел. 
0889 716 354, Председател на 
Сдружение ..Семеен 

Център Мария’’,

Юлияна Гюзелева – тел. 0896 
240 239, историк, арт мениджър

Станислав Пенев – поет, 
Председател на Сдружение 
,,Литературно Общество“ Варна 
(СЛОВ)

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
Фестивалът е с конкурсен 

характер, жанрово разнообразен.
Няма ограничения относно въз-
растта. Участниците се оценяват 
от компетентно жури, съставено 

от изявени творци в различ-
ните жанрове.

Категории изкуство:
I. Певческо изкуство 
1.Фолклор, шлагерна, кла-

сическа, джаз, eстрада и  поп 
музика – изпълнения от състави 
и индивидуални  изпълнители. 
Изпълнения до 8 минути.

2. Инструменталисти – фор-
мации и солисти.

Изпълнения до 10 минути.
II Танцово изкуство
1.Фолклорни и други тан-

цови стилове /класически, стан-
дартни, съвременни, латино 
и др/ на състави и формации. 
Изпълнения до 12 минути.                                                                      

III. Поезия и проза: поети и 
писатели. 

Всеки участник в тази но-
минация по повод 300 годишни-
ната от рождението на Паисий 
Хилендарски трябва да се пред-
стави с есе или стихотворение на 
тема:

,,Актуален ли е Паисий с не-
говата ,,История“ през 21 век?“

IV. Изобразително изкуство. 
Оценка на журито по:
I. възрастови категории
1. Деца 5 – 12 г.
2. Деца 13 – 18 г.
3. Възрастни от 19 – … до /

няма ограничения/
II. по следните критерии на 

изпълненията
1.Техника на изпълнение.                                       
2. Сценично поведение
3. Костюми.
4. Художествено въз-

действие.
Награден  фонд:
1. Всички участници във 

фестивала получават Грамота за 
участие.

2. Във всяка категория изку-
ство и в категория възраст се оп-
ределят лауреати (I, II и IIІ).

3. ПРИЗ – Голямата награда 
,,С ритъма на морето’’.

4. Награди от организаторите 
и спонсорите.

Такса за участие във фести-
вала:

1. Художествени състави над 
16 участника – 20 лв.

2. Камерни състави до 9 
участника – 15 лв.

3. Индивидуални изпълните-
ли – 10 лв. 

Заявки за участие /по при-
ложения образец/ и таксите за 
участие се приемат по банков път 
най-късно до 05.08 – 2022 г.

НЧ „Съзнание –1907“
град Попово                                                                                                     

БАНКА ДСК                                                                                                   
BG38STSA93000007021818                                                                                                                               
BIC: STSABGSF                                                                                                                       
Основание за превод:
Участие във фестивал                                                                                      
Още пояснения: изписва се 

наименованието на колектива 
или изпълнителя  

Контакт: Петя Габровска – 
0884726124 председател на НЧ 
„Съзнание – 1907“ и председател 
на организационния екип;

Петър Кирилов – 0893488474 
председател на Сдружение 
„Цветница“.

Заявки се приемат на Email: 
rhythm@abv.bg

Програмата на фестивала 
ще бъде изпратена на всички до 
12.08.2022 г. на посоченият ел. 
адрес в заявките за участниците.

Очакват Ви романтични мор-
ски вечери в Комплекс за семейна 
и детска почивка ,,Бригантина“, 
наситени с много музика, танци, 
срещи с изявени  певци и творци, 
изненади и нови приятелства.

ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „С РИТЪМА НА МОРЕТО“ 
Kомплекс за семейна и детска почивка ,,Бригантина“, к. к. ,,АЛБЕНА“, 26.08 – 29.08 2022 г.

ФЕСТИВАЛИ, ЛИТЕРАТУРНИ ФОРУМИ
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Абонамент
До 15-то число на всеки месец на 2021 г. във всяка пощенска 
станция, можете да се абонирате за вестник „Словото днес“:

за 1 месец - 4 лв.  за 3 месеца - 12 лв. за 4 месеца - 16 лв. 
за 6 месеца - 24 лв.  за 12 месеца – 40 лв.

Каталожен № 115

КНИГИ, КОНКУРСИ, СЪБИТИЯ

Затова и днес е така зага-
дъчна усмивката му. Навярно 
морето му напомня и за прин-
цесите, които са го прегръща-
ли… Него – Морския принц! 

Когато го видите на пейка-
та – поседнете до него. Погле-
днете морето с любов. И чуйте 
какво то ви говори. Чуйте и ду-
мите, които Ви казва и Старият 
Капитан. Разкажете му своята 
приказка. Защото самият живот 
е една приказка.

А приказката: „ПОСЛЕД-

От стр. 22

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

НИЯТ МОСТИК НА СТАРИЯ 
КАПИТАН“ сме на път заедно 
да превърнем в реалност.

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ 
И МЛАДЕЖИ – ВАРНА 2022, АЛМАНАХ 

„МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН БРИЗ – ВАРНА 2022“

Младежки Литературен Клуб ВАРНА – за ученици и студенти, 
за младежи до 25 години (към Сдружение Литературно Общество 

– Варна (СЛОВ), както и новоучреденият МЛАДЕЖКИ 
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФОРУМ във Варна: филиал 
за ученици и студенти, за младежи до 25 годишна възраст под 

творческата егида на Съюз на българските писатели – СБП и на 
Съюз на независимите български писатели – СНБП 

ОБЯВЯВАТ 
със съдействието на ОБЩИНА ВАРНА 

конкурс за написване на стихотворение, на есе, на разказ на тема: 

„НАШИЯТ ГРАД, МОЯТ МОРСКИ ГРАД – ВАРНА“

 Творбите се изпращат до 15 октомври 2022 г. включително.
Право на участие имат ученици, студенти, младежи от Община 

Варна, от страната и от други държави в 4 възрастови групи: от I до 
IV клас; от V до VIII клас; от IX до XII клас; студенти, 

младежи до 25 годишна възраст. 
Всеки участник може да представи за конкурса до 3 стихотворения,      
едно есе и един разказ, придружени с информация за автора – трите 

имена, снимка, кратка биографична справка, адрес, телефон, 
e-mail за контакти.

Творбите се изпращат в електронен вид, написани
 на шрифт Times New Roman 14 на e-mail: 

konkurs_varna@abv.bg (доц. Гергана Славова, 
зам. председател на СЛОВ), 

tlminassian@protonmail.com (Такухи Минасян, 
зам. председател на СЛОВ).

Седемчленно жури ще определи най-добрите произведения в 
четирите възрастови групи, а авторите им ще бъдат отличени 

с награди. Отличените творби получават правото да бъдат 
отпечатани в литературната преса: в. „Литература и Общество“ 

(ЛИО) – национален вестник за литература, изкуство и обществен 
живот, издаван във Варна, както и (заедно с най-добрите творби) 
ще бъдат поместени в Алманах – МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН 

БРИЗ – ВАРНА 2022 (брой 1 – годишно издание)
--------------------------

ВНИМАНИЕ!
--------------------------

ИЗВЪН КОНКУРСА – ЗА УЧАСТИЕ В АЛМАНАХ 
„МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН БРИЗ – ВАРНА 2022“ МЛАДИ 

АВТОРИ ОТ ВАРНА, ОТ СТРАНАТА И ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ 
МОГАТ ДА ИЗПРАЩАТ СВОИ  ТВОРБИ (НА БЪЛГАРСКИ 

ЕЗИК) НА СВОБОДНА ТЕМА НА СЪЩИТЕ ГОРЕПОСОЧЕНИ 
e-mail АДРЕСИ И СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ: 

ЗА АЛМАНАХА

– А, така ли? – махна тя с 
ръка усмихвайки се – Разбира се! 
Но все пак сте от там? От другата 
страна… Нали.

– Е, да – потвърдих, за да 
успокоя любопитството й.

– Знаете ли, аз съм родена 
тук. Целият ми живот мина в 
Хамбург, моя любим град.

Мълчах и слушах, разбрал, че 
тя явно искаше да сподели нещо с 
мен. И то неслучайно.

– През войната преживях 
бомбардировката на Хамбург. 
Всичко гореше, асфалтът по 
улиците кипеше от жарта. Тогава 
аз изгубих повече от половината 
си имущество…

„Ето, това е немското мислене. 
Ако беше българка, щеше да каже 
„едва отървах кожата си“, а тя – 
имуществото…“ помислих за 
момент, но все така с внимание й 
кимнах съчувствено.

– Затова искам да Ви задам 
един въпрос, скъпи господине. 
Разрешавате ли?

– О, да, разбира се! – 

естествено отговорих.
– Защо искате с Вашите 

танкове да разрушите всичко у 
нас?

Изненада ме госпожата… 
Тя внимателно ме погледна, 
поколеба се, но накрая реши и ми 
каза:

– Може би все пак ще ни 
оставите да си живеем този наш 
живот…

Малко по-късно все в това 
жарко лято на един от митингите 
си Петра Кели, „Орлеанската 
дева на антивоенното движение“ 
в Западна Германия, извика 
от цялата си душа: „Какво 
сте намислили вие, господа 
велики сили? След Хирошима 
да направите от нашата Европа 
Еврошима ли?“

Май повикът на Петра днес 
отново зазвуча у нас, сегашните 
европейци. Дай Боже, все по-
силно и все по-задружно. Май в 
това е наложената ни логика на 
днешното. А колко би било хубаво 
да поживеем и занапред алогично, 
с радостта от оцеляването.

ЖАЛБА ПО ЕВРОПА
От стр. 21

Общоприета аксиома е, че 
работата на Твореца е да събира 
хората. Да се запознаеш с исто-
рика-педагог Петър Стоянов е 
по-скоро привилегия на съдбата, 
отколкото случайност. Имах шанса 
на тази привилегия. Нещо повече, 
да ме допусне до себе си и да ми 
позволи да бъда негов приятел. А 
що се отнася до неговото чувство 
за приятелство и доверие, то е ши-
роко познато. Лесно се запознава-
ше, но трудно се печелеше довери-
ето му. Преди година и половина 
му предложих да направим очерк 
за него. Деликатно отклони тема-
та. Имало няколко писани за него 
неща. Също така –  писал за себе 
си в някои от издадените му кни-
ги. Разбира се, това са неоспорими 
факти, но те не показват негова-
та мащабна същност. Поставяха 
жалони от изграждането му като 
личност, но не показваха неговата 
чувствителност. Не даваха пред-
става за позитивността, в която се 
беше потопил. Някак си зад скром-
ността му оставаха силите с които 

се изправяше срещу негативното.
Трудно се пише за достоен 

човек с поведение за подражание. 
Ако към това се прибавят високия 
му професионализъм и неподпра-
вен стремеж към историческата 
фактология, нещата стават много 
трудни.

За творчеството му тепърва ще 
се пишат анализи и коментарии. 
Смелите исторически хипотези 
в тях, подкрепени от стройна фа-
ктология вероятно ще вдъхновят 
негови ученици и последователи, 
за следващи изследвания и публи-
кации. От статиите му – повече от 
150 и издадените му книги се при-
добива представа за богатия му и 
сравнително дълъг житейски път.

Роден е на 1 септември 1927 
г. в с. Дъбравино. Почина на 13 
януари 2022 г. в „най-българския 
месец“, както го определя Йордан 
Радичков. От близките му научих, 
че кончината му е тиха и спокойна. 
Подобно на живота, който е живял 
– целенасочено и достойно! 
НЕДЯЛКО ИЛИЕВ, 07.03.2022 г.

ЗА ПЕТЪР СТОЯНОВ


