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Национален вестник за литература, изкуство и обществен живот

и
Цена 2,00 лв. 

Сдружение Литературно Об-
щество – Варна (СЛОВ) проведе 
своя втори за м. октомври „Лите-
ратурен салон Варна“ (запазена 
марка на СЛОВ с водещ поета 
Станислав Пенев) в Букурещ. В 
представителството на Български 
демократичен съюз в румънската 
столица със секретар Любомир 
Николов 12 писатели от Варна, 
между които Румяна Кирова – 

ВЕСКА ЯНАКИЕВА, ЕЛЕНА ТАШЕВА – МАРИНОВА

ПИСАТЕЛИ ОТ БРЕГОВЕТЕ НА ДУНАВ 
И НА ЧЕРНО МОРЕ В БУКУРЕЩ

Димитрова, Ради Радев, Силвия 
Милева, Костадин Коручев, Вар-
та Берберян – Гарабедян, Георги 
Ковачев, Елена Ташева – Мари-
нова, Петранка Александрова, 
Недялко Илиев, Борислав Арна-
удов, бардът – артист, певец, поет 
Иван Ненов, дейци на културата, 
изкуството и просветата, както и 
на бизнеса от черноморската ни 
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 Събитието
В началото на 1911 г.1 едно 

издание възбужда духовете на 
четяща и пишеща България. 
Това е „Българска антология“, с 
подзаглавие „Нашата поезия от 
Вазова насам“, съставена от два-
ма поети: Димитър Подвързачов 
и Димчо Дебелянов. „Тяхната ан-
тология – обобщава в спомените 
си Стилиян Чилингиров – имаше 

АЛБЕРТ БЕНБАСАТ

„НАШАТА ПОЕЗИЯ ОТ ВАЗОВА НАСАМ”
(Първата антология на българската поезия е издадена във Варна)

за цел да представи най-хубавото 
у нас през един период от време, 
разбира се, според личната пре-
ценка на двамата съставители.“2

Понеже е първа по рода си, 
книгата има двойно значение – и 
като културен, и като книгоизда-
телски факт. Погледнато литера-
турноисторически, за около 30 
години свободен живот (изключ-

Издателство МС - Варна, издаде (фототипно) 
първата поетична „Българска антология“ (1911) 
с подзаглавие „Нашата поезия от Вазова насам“. 
Съставители са двама поети и преводачи (все 
още без собствени книги) Димитър Подвързачов 
и Димчо Дебелянов. Издателят е Георги Бакалов 
и неговото издателство „Знание“ и популярна-
та „Универсална библиотеката“, които водят 
началото си от варненския период на бащата на 
Антологията (1897 - 1905). В сборника са вклю-
чени 38 автори с 572 стихотворения (328 страници). Десет години 
по-рано Бакалов - даскал в девическата гимназия, преводач, книгоиз-
дател и книжар във Варна, е съставител на други два антологични 
сборника - „Лъчите на поезията“ (1901) и „Към свобода“ (1902), в 
които са включени, както български, така и чужди поети, обединени 
от гражданско революциона тематика. Книгоиздателство „Знание“ 
просъществува до 1921 г.
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Димитър Радев е режисьор, 
сценарист и актьор на свобод-
на практика, писател (роден на 
3 май 1976 г. в град Варна). За-
вършва актьорско майсторство в 
класа на проф. Димитрина Гю-
рова в НАТФИЗ, икономика във 
Варна, кинорежисура (магистър) 
в НБУ, курсове по режисура и 
сценарно писане в New York Film 
Academy, както и магистратура 

ВЪЛНЕНИЯ ЗА И С ДИМИТЪР РАДЕВ 
ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ – РЕЖИ-
СЬОР, СЦЕНАРИСТ, АКТЬОР, ПИСАТЕЛ

по творческо писане в СУ „Св. 
Климент Охридски“. Работи и 
като режисьор в БНТ в младеж-
ките предавания „13+” и „ХАХ” 
в БНТ. Автор е на късометражни-
те филми House 8 (2005/6); The 
Rainbow (селектиран на фестива-
ла в Балчик (2008), на short film 
market Clermont – Ferrand (2007), 
RIFF short film market (2007); 
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столица се срещнаха с предста-
вители на българската общност 
в Румъния, румънски писатели, 
журналисти. В Литературното 
пътуване в самия Букурещ, както 
и в „Литературен салон Варна“ 
активно участва професор Лука 
Велчов – създател и председател 
на Българска общност „Братство“ 
в Република Румъния, която де-
сетки години вече развива родо-
любива, просветна и културна 
дейност сред българите за запаз-
ване на историческото българско 
наследство тук в партньорство с 
Български демократичен съюз.

С участието на проф. Лука 
Велчов (89-годишният учител, 
интелектуалец, учен, писател 
Лука Франчиск Велчов – Деде, 
банатски българин) и на Любо-
мир Николов – секретар на Де-
мократичен съюз на българите бе 
преминат уникален познавателен 
исторически маршрут с автобус 
по българските забележително-
сти в Букурещ, съчетан и със за-
познаване със знаковите места на 
румънската столица: сградата на 
Съюза на румънските писатели, 
сградата на Националната библи-
отека, сградата на Парламента на 
Румъния – втората по големина 
в света след Пентагона, църква 
„Св. Антон“ и др. В румънска-
та столица Букурещ с дарение 
на средства от братята Евлоги и 
Христо Георгиеви е довършено 
строителството на университета 
„Карол I“ и на концертната зала 
„Атенеул ромън“ (известно е, че 
с дарения на братя Георгиеви е 
построен Софийски Университет 
„Св. Климент Охридски“ у нас, 
а с дарения на Евлоги Георгиев 
са създадени Българско девиче-
ско училище в Солун, Българска 
болница в Цариград и др.). Спо-
ред професор Л. Велчов общо 18 
тона злато е стойността на напра-
вените от братя Евлоги и Христо 
Георгиеви дарения, повечето от 
които за сгради на духовността.

Още в самото начало на сре-
щата ни пред старото гробище 
„Белу“ ни става ясно, че местата, 
свързани с българската историче-
ска и културна памет в Букурещ, 
респектиращи и като брой, и като 
значимост, можеха да останат за 
нас само факти без възможност 
за съпреживяване, ако не бяха 
готовността, отзивчивостта, еру-
дираността, емоционалността, 
преклонението към миналото и 
желанието да се съхрани живият 
спомен за него на нашите дома-
кини, изпълнени с дух на при-
знателност и любов към „всичко 
българско и родно“. Почти като на 
семинар и с елементи на лекцион-
но изложение на моменти за лич-
ности и събития, емблематични 
за Българското възраждане, проф. 
Лука Велчов и Любомир Николов 
превърнаха пребиваването ни в 
румънската столица в духовен 
празник. Обърна се внимание на 
значимостта в днешния ден на ис-
торическата памет, на човешкото 
богатство, наречено предприем-
чивост и градивен дух така силно 
подчертани у предшествениците 
ни и родолюбивите българи в Ру-
мъния. Не останаха назад свърза-
ните както с миналото ни, така и с 
настоящето въпроси за национал-
ното достойнство сега, за забрава-
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та и признателността, за поуките 
от историята, за свободата на Оте-
чеството. Като основна теза се на-
ложи виждането за патриотичното 
звучене на всеки един „български 
знак“, както и за досега с конкрет-
ната среда като необходимост за 
познаване и правилно тълкуване 
на историята. В старото гробище 
„Белу“ видяхме паметните плочи 
(някои с надписи и на български 
език) намерили място в алеята на 
българските и румънските писа-

тели и музиканти, медици, научни 
работници (лекари, академици) – 
Панайот Станчов-Черна (извест-
но е, че е с български произход и 
е сред най-уважаваните румънски 
поети, примерно най-много след 
Михай Еминеску), Александър 
Македонски (румънски писател, 
чийто внук и правнук участват 
в революцията във Влашко през 
1821 г. и в т. нар. европейска ре-
волюция през 1848 г.), Георг Пе-
шаков, Михаил Садовяну – писа-
тел, журналист и политик, Марин 
Предов, Захария Станку (Стан-
ков) – поет и белетрист, Неделчо 
Неделчев... Възхищение у всички 
предизвика гробницата на бра-
тя Евлоги и Христо Георгиеви – 
един архитектурен, исторически 
шедьовър. И още нещо интересно 
и не особено популярно: столи-
цата на Румъния – град Букурещ 
е наричан „малкия Париж“, но 
почти не се знае, че този град има 
за покровител българския светец 
Димитър Бесарбовски. 

По-късно светлината на ми-
налото се появи пред нас от ня-
когашния хан „Габровени“ и от 
„Липите“, свързани с дейността 
на българската революционна 
емиграция през Възраждането, 
както и с дейността на БРЦК, а 
също и от различни къщи, улици, 
площади, познати и от важните за 
Възраждането ни издания, напри-
мер, мястото където се е намира-
ла редакцията на в. „Нова Бълга-
рия“, чийто първи редактор е Хр. 
Ботев преди да тръгне с четата си 
за България (5 май 1876 г.).

Спираме пред паметната пло-
ча на Г. С. Раковски, намираща се 
на къща на мястото, където е жи-
вял. В момента на съхранение в 
офиса на българското дружество е 
оригиналната бронзова плоча-ба-

релеф на Раковски, крадена ня-
колко пъти и намерена случайно 
от българи след последното си из-
чезване за цели 50 години. Любо-
питна подробност е, че след смър-
тта му през 1867 г. Г .С. Раковски 
е погребан тържествено в гроби-
щето „Белу“, където остава през 
следващите 20 години (по-късно 
е препогребан на два пъти – тлен-
ните му останки са пренесени в 
църквата „Света Неделя“ в София 
през 1886 г. след сръбско-българ-

ската война, а днес – вече 77 годи-
ни те се намират в родния му град 
Котел по настояване на академик 
Михаил Арнаудов). Малко извес-
тен е фактът, че през 1863 г. родо-
любецът-българин Г. С. Раковски 
издейства всяка година 30 българ-
чета да учат в медицинските цен-
трове в Румъния.

Паметни плочи на Христо 
Ботев, както и на Васил Левски 
се намират на  фасада на дом и 
на стена на многоетажна сграда.  
Впечатляват с достолепността 
си паметниците на двамата наши 
революционери в градския парк 
„Херастрау“ (днес „Крал Михай 
I“). Любомир Николов – секре-
тар на Демократичен съюз на 
българите в Румъния, живеещ от 
половин век насам (от времето 
на студентството си) в Букурещ, 
отбелязва, че на паметниците на 
Христо Ботев и на Васил Лев-
ски се поднасят венци и цветя на 
празниците.

Всъщност, плочите, българ-
ските имената на улици и пло-
щади, паметниците привличат и 
предизвикват преклонение. Но 
темата за старите „български“ 
сгради особено в централната 
стара част на Букурещ е болезне-
на. Само някои са ремонтирани 
и то от преди не малко десетиле-
тия. Говори се, че повечето от тях 
са държавна собственост и това 
обяснява донякъде липсата на 
отношение. И въпреки, че са ар-
хитектурни шедьоври, видът им 
е потискащ, внушават изоставе-
ност, графитно бездарие, тъга. 

Сред свързаните с България 
забележителности в столицата на 
Румъния е все още действащият 
хотел „Трансилвания“ (в момента 
„Универсал“). Тук Иван Вазов е 
пил първото си кафе в Букурещ и 

оттук изпраща първата си картич-
ка, за да потвърди, че вече е отвъд 
Дунав. 

Наблизо е и къщата, в която 
младият поет и бъдещ „патриарх 
на българската литература“ живее 
през 1876-1877 г. и пише стихо-
сбирките „Пряпорец и гусла“ и 
„Тъгите на „България“… Наблизо 
е известният Солаков хан, където 
се е помещавала печатница на в. 
„Свобода“, на в. „Независимост“ 
и на в. „Знание“, свързани с редак-

торската и издателска-
та дейности на Любен 
Каравелов… Наблизо 
е… всичко, което ни 
говори за България и 
за българите тук. 

***
В представител-

ството на Демокра-
тичен Съюз на Бъл-
гарите в Румъния 
гостоприемните ни 
домакини ни посрещ-
наха братски, патрио-
тично и литературно 
вдъхновени. Сред 
присъстващите писа-
тели от Гюргево, воде-
ни от Дуня Паландже-
ану – поетеса, журна-
лист, ръководител на 
писателски кръгове 

в крайдунавския град, беше със 
своя нова стихосбирка в ръка и 
румънската поетеса Андрада Ма-
ран, с която се запознахме преди 2 
години на Фестивал на изкуствата 
в к. к. Албена – станция „Бриган-
тина“ и (в превод на български 
език) във в. „Литература и Об-
щество“ тя беше представена на 
българския читател. В словото си 
Станислав Пенев, открил „Лите-
ратурен салон Варна“ в Букурещ, 
наблегна както на литературното 
присъствие на всеки един от пи-
сателите в залата в националната 
литература и на Румъния, и на 
България, така и на възможност-
та за литературен обмен и лите-
ратурно сътрудничество „… още 
повече, че нашите предци са про-
карали вече духовен мост между 
двата народа и то в много трудни 
времена, а ние – потомците сме 
длъжни да го съхраним и да вър-
вим по него заедно, а не един сре-
щу друг. Този духовен мост е меж-
ду хората с извисен дух, между 
тези, които обичат и свободата, и 
литературата като еманация, като 
израз на човешкото Аз, независи-
мо от времената, в които живеем.“

Направеното от Ст. Пенев 
предложение за отпечатване на 
Литературен сборник със загла-
вие „Варна – Букурещ, Букурещ 
– Варна (през Гюргево)“– билинг-
ва, с подзаглавие „Съвременна 
българска и съвременна румънска 
литература от бреговете на Дунав 
и Черно море“, включващ писате-
ли от Букурещ, Гюргево и Варна 
се прие единодушно и с радост, а 
Юлияна Гюзелева – историк с из-
ключителни познания за Гюргево 
и Букурещ и главен организатор 
на писателския мост Варна – Бу-
курещ предложи „… след една 
година и вече с Литературния 

сборник в ръка отново да сме тук 
и да утвърдим литературното съ-
трудничество“. 

Свои стихотворения в начало-
то на „Литературен салон Варна“ 
в Букурещ прочетоха Дуня Палан-
джеану и Андрада Маран, както и 
други писатели от Румъния, след 
което Станислав Пенев представи 
писателите от Варна: Костадин 
Коручев, Варта Берберян – Гара-
бедян, Румяна Кирова – Димитро-
ва, Георги Ковачев, Ради Радев, 
Силвия Милева, Елена Ташева 
– Маринова, Петранка Алексан-
дрова, Недялко Илиев, Борислав 
Арнаудов и Иван Ненов, изпъл-
нил актьорски родопската легенда 
„Грехът на Вълчан кехая“. (Впро-
чем, с непресъхваща енергия, ен-
тусиазъм и завидно вдъхновение 
и към Румъния, и по обратния 
път – към България Иван Ненов 
непрекъснато изпълняваше песни 
от обемния си репертоар.)

Поетесата и журналист Сил-
вия Милева, активно представяща 
дейността на Сдружение Литера-
турно Общество – Варна (СЛОВ) 
в ежедневния централен българ-
ски печат също отбеляза, че ще 
отрази по достойнство Литерату-
рен мост Варна – Букурещ поне в 
3 вестника.

И Любомир Николов, и проф. 
Лука Велчов – носител на най-ви-
сокото отличие на Министерство-
то на външните работи на Репу-
блика България  Златна лаврова 
клонка (от 2018 г.), представиха 
на писателите от Варна стената 
със снимки на възрожденците, на 
дарителите – румънски и българ-
ски (или с български корени), на 
родолюбивите българи в обосо-
бената като кабинет и библиоте-
ка част от представителството на 
Демократичен Съюз на Българите 
в Румъния. А колкото до книги-
те в тази библиотека – и книгите 
на варненските писатели вече са 
в нея до книгите и учебниците 
по български език на проф. Л. 
Велчов, до книгите на известни 
румънски писатели, до книгите 
на писатели – банатски българи, 
до книгите и до интересния и 
вдъхновяващ Литературен сбор-
ник на автори от Русе и Гюргево 
„Дунавски съзвездия“.

На тръгване от Букурещ за 
Гюргево – Русе – Варна на пар-
кинга на хотела спря автомобила 
на Николай Наков – съветник на 
депутата на българското нацио-
нално малцинство в румънския 
парламент Георги Наков. Николай 
Наков беше дошъл да ни изпрати 
и така завладя всички с широката 
си, благородна усмивка, че гру-
повите и индивидуални снимки 
и разговори продължиха повече 
от половин час. А самият Георги 
Наков – почетен консул на Бъл-
гария в град Тимишоара от 11 
години насам и Председател на 
Съюза на банатските българи е 
също и Председател на групата 
за приятелство между България и 
Румъния в румънския парламент. 
Убедено и от опит той подчер-
тава: „Един от най-важните еле-
менти и способи за запазване на 
националната идентичност е ези-
кът.“ Езикът, за който живелият в 
средата на хъшовете и описал жи-
вота им народен писател Иван Ва-
зов по-късно ще възкликне: „Език 
свещен на моите деди…“

ПИСАТЕЛИ ОТ БРЕГОВЕТЕ НА ДУНАВ 
И НА ЧЕРНО МОРЕ В БУКУРЕЩ
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Дуня Паланджеану e писа-
тел, поет, прозаик, публицист, 
личност в културния живот на 
Гюргево, Румъния (родена е на 
14 март 1954 г. в Гюргево). Член 
е на Асоциацията на румънски-
те писатели (SSR) и на Съюза 
на професионалните журнали-
сти на Румъния (UZR). Актив-
но участва в културния живот 
на Гюргево като директор на 
Дом на културата „Йон Виня“ 
и Popular University Гюргево, 
координатор на Регионалния 
център за обучение Гюргево. 
Главен редактор е на изданията 
за литература и изкуство: „Под 
знака Лучафърул“ и „Donaris“, 
под егидата на Асоциацията 
на културата и младежта „Йон 
Виня“, чийто председател е от 
1996 г. до днес.

Тя е сред основателите на 
културното списание „Влахия“ 
(за литература, история и изку-

ство) и в момента сътрудник на 
това списание Гюргево.

Председател е на литератур-
ния кръг „Лучафарул”, основател 
и координатор е и на трансгра-
ничното дружество за литература 
и изкуство „Дунавски съзвездия“, 
което основава в Гюргево през 
2002 г. – една истинска културна и 
духовна платформа, която обеди-
нява писатели, хора на културата 
и изкуството от дунавските градо-
ве Гюргево и Русе (България).

От 2016 г. е общински съвет-
ник от листата на пенсионерите в 
ресор „Култура, литература, обра-
зование и спорт.”

Била е репортер на местната 
телевизия „Мунтения TV“, автор 
на фолклорни предавания по те-
левизия „Diva TV“.

Лауреат е на множество ли-
тературни конкурси и литера-
турни фестивали в Румъния: 
„Ion Minulescu“, „Захария Стан-

ку“, „Йон Виня“, „Димитрие 
Болинтиняу“, „Никифор Край-
ник“, „Carmen Patriae“, „Траян 
Demetrescu“, „Тител“, „Флори де 
джер“ и др.

За „Дунавски съзвездия” 
(Литературен сборник на автори 
от Русе и Гюргево) на 1.04.2019 
г. казва, че „представлява едно 
значимо събитие за културния и 
творчески живот край река Дунав. 
Тематичната насоченост на сбор-
ника изразява пулса на твореца, 
вдъхновен от ежедневието, сегаш-
ната действителност, сезоните, 
любовта, дълбоките човешки чув-
ства, традициите, културните цен-
ности и историята на двата града 
и държави. Стиловете на изразя-
ване са най-разнообразни, от по-
езия в рими в класически строфи, 
до текстове в бял стих, обогатени 
с изкусни метафори, стилистични 
фигури, очертаващи особености-
те на всяка творба, специфика-

та на всеки автор, независимо 
дали е начинаещ или утвърден. 
Важно е, че тази културна плат-
форма, основана на творчество-
то и укрепена през последните 
години в региона Русе – Гюрге-
во, приятелството и чувствата 
се подхранват при всяка изява и 
креативен акт на общуване с ли-
тературата и изкуството.

Стихотворенията на румън-
ските автори са преведени на 
български език от Надежда Ра-
дева и Адриан Василев – и два-
мата румънскоговорящи. Един 
майстор фотограф от Гюргево 
Василе Аркану допринася със 
своя талант за успеха на изда-
нието, както и младата худож-
ничка от Русе Елица Калоянова 
за дизайна на корицата. Не бих 
могла да не поздравя свободните 
писатели от Русе, които обещаха 
да издадат тази антология през 
2019 г., плод на нашите общи 

старания в литературен план, 
едно базово дело в трансгранич-
ния регион Русе – Гюргево. Поз-
дравления, Йордан Василев и 
Надежда Радева, които ръково-
дите Русенския филиал на ССП! 
Благодарности на преводачите, 
които са направили стиховете на 
румънските творци разбираеми 
за българските читатели, поз-
дравления и за всички автори 
румънци и българи, които чрез 
тази антология записват една 
изключителна културна стра-
ница в трансграничната зона 
Гюргево-Русе. Литературният 
сборник ще бъде представен и 
в Гюргево, Румъния, на 15 юни 
2019 г., в деня, когато се чества 
паметта на Еминеску. Нека този 
чуден кораб, изпълнен с талант, 
духовно приятелство и вдъхно-
вение, назован „Дунавски съз-
вездия”, вечно да се носи по 
вълните на древната река!“

ДУНЯ
ПАЛАН-
ДЖЕАНУ

СЛАВА
НА ТЕБЕ, 
ЖИВА ВОДА

Бъди благословена навеки, жива вода,
от реки и морета, и океани,
ти, която течеш навред по Земята
и изпълваш всичко с хладна свежест –
житни полета и равнини, уморени 

птици,
еленови стада, боязливи зайци 

и жадни хора,
разбунени риби и сирени с люспи 

от злато,
вода, по която се носят кораби сини
към далечни безметежни брегове,
вода, която знае всичко от светото 

кръщение
във вечността до студените сенки 

на смъртта...

Слава на теб, пречиста жива вода,
шумяща в дървените чучури 

на фонтаните,
в старата глинена чаша на предците ни,
ти, която се роди в сълзата на небето
и изпълваш с лекота безкрайните полета
да раждат ябълковите градини 

зрели плодове,
ти, която с роса измиваш планинските 

пътеки
и ни разкриваш пътя към необятното 

небе,
откъдето ни гледат с любов, всеки ден,
ясните и опрощаващи очи на Господ.
Вода-амброзия, неизчерпаема в душата,
светена вода, ухаеща в светия бокал,
вода-заряд и сок по устните, радост,
ти, богиня на всичко, което съм, 

Жива вода!

АНДЖЕЛИКА ЙОНИЦЕСКУ

АКО ИСКАШ ДА ЗНАЕШ

Ако искаш да знаеш,
нямам нищо.

Ти си ми и Слънцето,
ти си ми Луната,
която ни следва
с цялото си проклятие.
На тази земя съм
само с едно лице,
прието като дар
и дадено в замяна,
или взето отново,
искано ми
от време на време.
Само душата си е моя,
съхранена от Бог,
изцяло ми принадлежи,
не само когато пиша,
а до самия край!

ДОРЕЛ СЪРБУ 

ДЪГА

След един летен дъжд
се появи дъга,
от моя свят
простря се надалеч
съвсем до твоя свят,
от моята душа
до твоята душа.
Спуснах се по синьото
като на очите ти,
стигнах до теб,
където ме преобърна
нежността, кротостта, обичта...
После, твърде бързо
дъгата изчезна.
Оттогава все чакам
тази дъга,
като обещание
за вечност.

МАРИЛЕНА
ПЕРИЖОК

ДУШЕВНИ
АГОНИИ

Раждат се бури и душевни агонии
от облачни мисли, идващи отникъде,
потъмнявайки лазура на съзнанието,
вчера успокоено, сега – 

носещо тежести.

Само мълния може да среже 
тъмнината

с огнена сабя, раздираща облаците.
А после с глас плътен и силен
да ни припомни, че само сме пътници.
От тъмното изплувалата светлина
ще се усмихне със опалово лице,
ще ни припомни, че сами носим 

вината си
за промяната на красотата в баналност.
Един миг съществуване имаме на света,
от нас зависи той дали ще заблести,
дали ще бъдем простосмъртни,
дали ще сме фантоми или богове.

МИРОН
КОРНЕЛИУ
УРЪТУ

КНИГИ

На един дънер
повален от буря
стоя изпънат
и очите ми се затварят
като в една детска игра
където се скривате,
а аз броя.
От моята възраст застинал,
поглеждам, но не ви виждам,
къде сте,
вие, мои младежки години?
Не ви намирам!
Да си спомня,
напразно опитвам,
така добре сте се скрили
или аз остарях?
Сега е мой ред да се скрия,
ще се вмъкна в дънера,
ще се превърна в книги,
да ме намира, който ще.

ПЕТРИШОР
СТОЕНЕСКУ

ЧАКАМ ТЕ!

Чакам те на тази пейка 
в залеза на вечерта, 
слънчеви лъчи погалват 

тиха дунавска вода.

Времето се ниже бавно 
и нощта расте. 
Полунощ настъпи вече, 
ти така и не дойде.

Где сега са твойте стъпки, 
накъде ли ти пое? 
Чакам те на тази пейка, 
тук, под звездното небе!

РОДИКА
РЕВЕНЦА

КРАДЕЦ
СЪМ НА
ТВОИТЕ
МИГОВЕ

Аз съм крадецът на твоите мигове...
И не съжалявам за това.
Крадец съм на твоите мигове
тъжни, студени...
Мигове, които в цветове
избрах да ги превърна.
Крадец съм на твойте тъги.
Реших да отвлека тъгата ти,
да я превърна в радост.
И за това не съжалявам...
Какво ще кажеш?
Крадец съм на твоите сълзи,
които зарових в душата,
откраднах ги за миг
и ги скрих за малко,
за определено време...
Днес ги погледнах
и намерих късчета душа,
частици копнеж, остатъци от песен.
Нима да искам прошка
заради това?
Аз съм крадецът на твоите мигове...
Мигове тъга, мигове на копнеж...
Мигове.

Стихотворенията на Дуня Паланджеану, 
Анджелика Йоницеску, Дорел Сърбу, 

Марилена Перижок, Мирон Корнелиу 
Уръту, Петришор Стоенеску, Родика 

Ревенца са в превод от румънски на 
Надежда Радева

На стр. 20
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Разказите на Николай Та-
баков са разкази с експресивна 
заложеност. Те са разкази на 
ежедневната поука. А също – и 
разкази на житейското обоб-
щение. Съчетават тези няколко 
паралелни, понякога хармонич-
ни, понякога дисхармонични 
субстанции, които бележат жи-
тейския път на човека и са не 
само знаково определящи, но 
и смислово обуславящи екзис-
тенцията. 

Тези разкази са „р-р-разка-
зи“ за човешки истории, съдби, 
постъпки на фона на видимото 
т.е. основата им е реалността, а 
духовното пространство на чо-
вешкото аз р-р-ръмжи някъде 
вътре в тях и се приспособява 
към деня, към традиционния 
бит, към цялата отдавнашна из-
граденост, поставена на изпи-
тание – и нино, и присне... (И 
во веки веков.) Тези „р-р-разка-
зи“ оставят следи в съзнанието, 
в индивидуалното небе на чита-
теля, както и в небето на поко-
лението, защото в крайна смет-
ка са зависими и от „местната 
човешка природа“, и от волята, 
възможностите, обстоятелства-
та в живота на героя в съответ-
ния момент.

Ярките мигове в житей-
ския път на героите в „Р-р-раз-
кази“-те на Николай Табаков 
идват изненадващо. Впрочем, 
както е и в действителността. 
Идват без предупреждение и са 
резултат на натрупвания или на 
естествен ход на съдбата при 
срещата й с ново измерение, с 
ново начало, с нова ситуация 
за избор. Те са като въглени. И 
именно тези въглени на живо-
та т.е. живи от ситуациите „на 
ръба“ с изблик на чувства или 
спомени; на случки съчетани 
много често с конкретни екс-
тремни стечения на обстоятел-
ствата и с промени; на изпита-
ния на вече прозрени истини и 
на нови, мигновени решения; 
с готовност за неовладени по-
стъпки или на неочаквано от-
критие парят, изгарят душата 
и плътта на героите. Символът 
е ясен: красотата на живота и 
радостите на живота са сред 
особеностите (на ада) на живо-
та – спомнете си „Люцкан гори 
в червени пламъци“ на Йовков. 
Спомнете си слънчевия зной 
миналата година т.е. всичко, 
което е възможно да ни хвърли 
в изблик и на нерви, и в потрес. 

Ярките мигове са предизви-
кателството и са в основата на 
търсенето от героите както на 
познанието за човека, поставен 
и наблюдаван от автора в съот-
ветното положение, така и на 
важното и на вечното, които им 
се явяват по различен начин… 
Защото всеки подобен миг ос-
тавя дълбок духовен белег. В 
разказите на Николай Табаков 
това са белезите на истинския 
живот, на търсещия смисъла 

ДА ОТКРИВАШ ЦЯЛ ЖИВОТ ЖИТЕЙСКИТЕ 
ЗАКОНИ Е ВЪЗМОЖНОСТ ДА ОТКРИЕШ

И СМИСЪЛА НА ЖИВОТА
живот, минал през тревогите и 
вълненията на конкретното. Бе-
лези, които се самопотвържда-
ват от естествения ход на съ-
битията. А понякога – и неес-
тествен… Защото в природата 
всичко се дарява и всичко може 
да се отнеме само за един миг.

В тези 21 на брой случая 
– толкова са разказите на Ни-
колай Табаков в книгата, всяка 
духовна или мисловна среда 
намира житейския си акцент, 
а героите разпознават собст-
веното си аз като отхвърлят 
колебанието, предизвикано от 
неясното или от надигащата се 
тревога и успяват да преодоле-
ят нерешителността, застанала 
между желанието и възможно-
то. Белезите са спомени, бе-
лезите са житейски опит, бе-
лезите са многострадание на 
душата в името на живота… 
Като р-р-разкази под слънце-
то – слънцето на живота, като 
р-р-разбиране – разбирането за 
всичко, което ни се случва, като 

р-р-разум – разум за вечните да-
дености, като р-р-реалността. 
Реалност колкото и отчетливо 
ясна, толкова и иронизирана на 
места, но възприета. 

Тези случки, събития, 
състояния са знакови – бележат 
и водят до промяната на човека. 
Те са много дълбоки – те са топ-
ли, туптящи, живи, въздейст-
ващи, отшумяващи бавно с 
очарованието на кротка несбъ-
днатост понякога или на неслу-
чаен копнеж много често – но 
и в двата случая пак са от удар 
на самия живот върху човека в 
живота. И защото са пробожда-
щи когато най-малко очакваш, 

пробождащи с тиха носталгия, 
с категоричната даденост на 
даденостите, с невъзможността 
да се влияе на обстоятелствата, 
те са опасни – опасни  и край-
ни. Защото и самите обстоятел-
ствата се подчиняват само на 
своите закони.

Например, в разказа „От 
род в потомство“ от рода в по-
томството преминава тради-
ционното. Героят е ле-
кар, но въпреки профе-
сионализма и желание-
то си не може да спре 
смъртта на любим човек 
– отгледал го, възпитал 
го, направил го човек, 
научил го да слуша в 
живота преди всичко 
сърцето си. Но борба-
та му с нея е нравствен 
символ: никога да не се 
предаваме и да не бъдем по-
раженци. В разказа „Поезията 
горе!“ за идващите поколения 
остава творбата на нещастния 
поет – награден и безмилост-

но обезглавен, зара-
ди това, че е голям 
поет и е дочул как 
пада снега. Обезгла-
вен от самия импе-
ратор, който също е 
поет – от завист. И 
защото е подчинен 
на ежедневното, а 
не на вечното. И за-
щото не проумява 
вечния живот на по-
езията т.е. живота на 
мъдростта тъй като 
е духовно нисък и 
слаб автор. Книга-
та се затваря в тези 
рамки: на живота и 
смъртта, на таланта 
и бездарието. Това 
са първият и по-
следният разказ в 
„Р-р-разкази“. Това 
е началото и края 
на сагата, наречена 
живот т.е. животът 
е талант, а смъртта е 
бездарието. 

Всеки един от героите на 
Николай Табаков е със своя за-
вършена философия за света. 
И затова след прочита на негов 
разказ сме една крачка по-бли-
зо до прекрасната безкрайност 
и пъстротата на живота, а всяка 
страница добавя още един цвят 
към тази действителност. В 
разказа „Солфеж, значи!“ Дядо 
Плетикрачко и Биляна Мечкар-
ска, Наско Дири-Бири и Ивета 
Шац са колкото поляризирани, 
толкова и свързани. Както се 
изразява един от героите при-
чина за това е тяхното свободо-
мислие. Свободомислие, което 
се оказва не само разделящо ги, 

но и предизвикващо близост. 
Оправданието, например, на 
Дядо Плетикрачко, че е изгонен 
от Баба Меца още на третия ден 
от сватбата е: „Мъжът, ако е ис-
тински мъж, чуждо иго не тър-
пи.“ И това, ако не е израз на 
свободомислието... А за самата 
Биляна Мечкарска, която си е 
позволила да го изгони на тре-
тия ден от сватбата им, нежно 

добавя: „Тя, милата, 
и тогава била, и сега 
си е, свободомислещ 
човек.“ 

Необуздано сво-
бодомислещ е и ка-
питан Барабан Ка-
питански в разказа 
„Лудите капитани“, 
потомствен капитан 
на ферибот по голя-
мата река – символ на 

реката на живота. Още с появя-
ването си на белия свят предиз-
виква семейна трагедия – баща 
му от радост, че има син така 
се напива, че пада от мостика 
на кораб „Хаджи Димитър“ в 
ледената вода, отива с мокри-
те дрехи в родилното, дава на 
сина си гръмкото име Барабан, 
а седмица по-късно умира от 
тежката простуда. А за Барабан 
Капитански, който с ферибота 
един ден едва не помита риба-
рите, най-възрастният от тях 
бай Генчо Трите Платики обоб-
щава: „Някой в този град е луд 
за връзване и този някой не съм 
аз!“ А авторът услужливо доба-
вя: „Апропо – не сте и вие.“

Особняци, чешити, поло-
жителни хора с някои фрапи-
ращи слабости – такива са ге-
роите на Николай Табаков. Те 
се вглеждат във всичко, което 
ги заобикаля, за да открият по-
стоянни и трайни същности, за 
да намерят своите опори, въ-
преки че го правят често пъти 
болезнено свободомислещо, 
дори екстремално и най-вече – 
вредно за себе си. Но в това е 
очарованието им. Явно те са на 
принципа: където има радост 
има повече истина, но тя тряб-
ва всекидневно да се проверя-
ва, да се подновява от опита… 
И се стремят към радостите на 
живота, които понякога за тях 
се превръщат в горчилки. Люш-
кат се между въображението и 
действителността, надзъртат в 
загадките на битието и попа-
дат на хлъзгавите му истини. А 
всичко това е едновременно и 
пречистващо, и извисяващо. Не 
съвсем иконно, но художестве-
но – категорично да.

Ирония ли е, че човекът е 
малък?… Може би – да, но раз-
витието му продължава. Иро-
ния ли е, че е притиснат – от 

времето, от чуждото мнение, 
от нечий объркан светоглед, от 
спадовете в развитието на об-
ществото – от всичко, което съз-
дава неочаквани трудности… 
Например, рибарят с двата леви 
ботуша от разказа „Два леви 
ботуша“ поразява известния ев-
ропейски скулптор Боян Бенин 
с простичкото обяснение, че 
следите от двата леви ботуша 
на брега са неговите и той не 
е нито дух, нито вдигнал се от 
гроба покойник, нито амфибия, 
нито бяла врана, нито призрак, 
както си е мислил скулпторът. 
Чисто и просто на Раду Двата 
Леви Ботуша – независим ри-
бар, независим безделник така 
му е по-удобно. Ето я дилемата 
– кого Боян Бенин да остави за 
поколенията: да извая от камъ-
ка Раду или европейските гении 
или просто да добави Раду Два-
та Леви Ботуша в композицията 
на европейските величия. Това 
е истинската свобода – „свобо-
дата е битие“ подчертава авто-
рът. Същият Боян Бенин, който 
„никога нямаше да забрави как 
– стоял над четири часа в музея 
на Роден в Париж – изведнъж 
бе доловил, че статуята пред 
него въздъхна. Просто почув-
ства полъха. Вярно е, че дъл-
гото съзерцание на шедьоври 
води до загуба на емоционално 
равновесие, до закърняване на 
чувството за реалност, но той 
– може да се закълне в това! – 
наистина бе усетил с кожата си 
въздишката на бронзовата ста-
туя. Женска фигура, наречена 
от виртуоза Тази, която беше 
хубавата Хормиер. Вечната тра-
гедия на живота. Каква покру-
са, колко много тъга! И всичко 
това в една фигура, сътворена 
да живее вечно. 

Сътворена да  д и ш а!“
И реката си тече, макар че 

лодката понякога дращи дъното 
– р-р-р, спира тежко на единия 
или на другия бряг – р-р-р, но 
винаги е готова да отплава и 
да носи р-р-разказа по водата, 
преодолявайки вълните.

… Всяко нещо си има реал-
ното обяснение, защото е пре-
чистващо състояние за всички, 
които си поставят мъчител-
ните въпроси на битието чрез 
алегорията „време“: времето 
като понятие и преди всичко 
като смисъл. Нещо, което беле-
тристът Николай Табаков пра-
ви оригинално и убедително в 
книгата си „Р-р-разкази“. Кни-
га, в която разказът на живота 
е представен уникално, талант-
ливо и с философски акцент с 
подтекстово внушение, разши-
ряващи значително периметъра 
на познатото и видимо натра-
пливото. Това е една прекрасна 
книга за всеки читател и за вся-
ка библиотека.

Ст. Пенчев, акад. Марин 
Кадиев, Варна, м. юни 2022 г.
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Новата поетична книга на 
Атанас Капралов „По мярка на 
духа” за мен е антологична.  В 
този смисъл изборът на заглавие 
с подобни ключови думи  е много 
подходящ, то извежда в силна по-
зиция един колкото автобиогра-
фичен, толкова и общочовешки 
сюжет. Отделните лирически къ-
сове очертават обобщения образ 
на съвременния човек на духа и 
го разказват на фона на собстве-
ното му житейско време, което е 
драматично проектирано върху 
голямото социалноисторическо 
платно на модерната ни епоха. 
А тя е белязана от крайности, 
от подмяна на ценности, от ци-
нични манипулации и абсурди 
– социални, политически, исто-
рически, културни, екзистенци-
ални. Не познавам по-разломно 
време, в което да се родиш, да 
живееш и да отстояваш заложе-
ния у себе си талант. Не защото 
светът някога е бил справедлив и 
спокоен, а защото в последните 
десетилетия базовите устои на 
човешкия дух, на стремежа ни 
към хармония, морал, достойн-
ство и красота бяха подкопавани 
и целенасочено разрушавани от 
нездравословни апетити към пре-
комерна свобода, власт и пари. 
След този контролиран взрив ние 
живеем още по-тъжно, все така, 
че и повече несвободни, уморе-
ни и някак притихнали между 
крайностите на старите и новите 
канони, включително литератур-
ните такива. 

Казвам всичко това, за да 
подчертая факта, че Атанас Ка-
пралов е сред малцината, които 
не са се изгубили в модерността, 
не са се уморили да водят борба 
срещу подмените, а новата му 
книга е литературно събитие, 
което не е по мярка на никакви 
крайности. Освен проблемати-
ката и тематичните акценти, до-
закателство за балансирания ху-
дожествен натюрел на автора са 
реторичните и композиционните 
му умения. Езикът в текстовете 
му предлага самобитен, ориги-
нален изобразителен модел от 
диалогичен тип, в който изящно-
то и ежедневното слово успешно 
се срещат, за да изрекат истина-
та през елегантната лирическа 
орнаментика. Тяхното единство 
опровергава нахалната нечис-
топълтност на ултрамодерната 
поетическа реч, а с оригинална-
та си метафоричност те отричат 
подмяната на високото изкуство 
със съмнителната художествена 
продукция, литературния кич и 
откровеното бездарие, които не-
рядко се котират днес и дори въз-
торжено се награждават по наро-
илите се литературни конкурси. 
Всички екзистенциални питания, 
всички емоционални трептения 
на духовния човек в днешния 
свят тук са изказани категорич-
но, откровено и същевременно 
красиво чрез авторовия езиков 
модел. Неслучайно лайтмотивът 
на книгата е мярата – мярата за 
словото и тази за живота, която 

Д-Р ГАЛИНА ВЪЛЧЕВА – ДИМИТРОВА

ЗА ПРИРОДАТА НА ДУХА И ПОЕТИЧНАТА МУ ОРНА-
МЕНТИКА В НОВАТА КНИГА НА АТАНАС КАПРАЛОВ

го е крепила от митологичното 
детство на човечеството до днес 
и чието нехайно заличаване би 
било пагубно. Тази изпитана 
мяра е духът, като конгломерат 
между разума, сърцето, паметта 
и дарбата. Духът, като алюзия  с 
образа на Ноевия ковчег, който 
неведнъж е прислонявал сла-
бостта човешка в превратните 
времена.

Такава е и позицията на ли-
рическия герой на Атанас Капра-
лов в безпаметното, неразумното 
и нечувствителното ни съвремие, 
тя превръща стиховете му в ду-
ховно откровение, в антология 
на поетичното му слово. В този 
контекст, една от най-ярките 
характеристики на авторовия 
естетически модел е чудесната 
композиция на книгата.  Стихо-
творенията са внимателно под-
брани и разположени в отделни 
цикли, които да очертаят после-
дователно етапите на трудните 
житейски прозрения, както и ця-
лостния творчески замисъл. Она-
словяването на тези цикли чрез 
изящни, обобщаващи метафори 
още повече откроява силните 
послания. Този избор показва не 
само вродения усет на поета към 
качествената форма и дълбокия 
смислово-екзистенциален заряд 
на предлаганите текстове, но и 
неговия професионализъм. Днес 
не е модерно подобно прециз-
но отношение към структурата 
на литературното произведение 
като неразривна част от неговата 
тематична цялостност. Напротив, 
сега е по-престижно тъканта на 
книгата да бъде хаотична, лише-
на от структура, безсюжетна като 
замисъл. Не казвам, че това не 
е възможен модел в изкуството, 
нито че няма успешни експери-
менти от този тип. Но за да пре-
върнеш опита си за новаторство 
в свой приносен, автентичен мо-
дел, трябва да си овладял класи-
ческите образци, които дръзваш 
да разчупваш. Трябва да създа-
ваш нов контекст и най-вече да 
знаеш как да съзидаваш смисъл 
чрез фрагмента, а не просто да 
рушиш цялостите. Авторът на 
„По мярка на духа” притежава 
тънкия усет за превръщане на 
отделните лирически фрагменти 
в съзнателно изграден метатекст, 

на поетичния сборник – в истин-
ска книга. 

Ето защо сглобяването на 
идеята на Атанас Капралов по 
модела на смислово и стилис-
тично обвързаните стихотворни 
цикли виждам като едно от същ-
ностните постижения на книгата 
му. С ваше позволение ще се спра 
накратко на всеки от тях, за да 
откроя смисловата им общност. 
Първите два цикъла, назовани 
„Жертва” и „Преодоляване”, 
изключително точно очертават 
творческите, емоционалните и 
житейските бездни на одарения 
човек. Неговото съществуване е 
непрестанна саможертва и мъчи-
телно преодоляване на себе си, 
като тези образи в текстовете на 
Капралов са оригинално сдвоени 
не със смъртта, а с раждането на 
нов живот. Да се родиш, да живе-
еш, означава да се бориш със себе 
си и със света, да опровергаваш 
очевидното безсмилие на пътя. 

Това важи особено за онзи, който 
е натоварен с бремето на висо-
кия дух. За него пътуването през 
битието е особено изтощително, 
защото той винаги изглежда като 
бяла врана, непрестанно трябва 
да брани себе си и мисията си, да 
разчита на морала и паметта на 
онези, които не обичат да бъдат 
морални и да помнят. Неговата 
мяра за ценностите е необозри-
ма за другите, затова той често е 
самотен. Раждането, а не смъртта 
му, е ритуалът на собственото му 
жертвоприношение. То е в прео-
доляването на бездните на вре-
мето, в което живееш, на отреде-
ната ти съдба, на пространствата, 
в които пребиваваш, на човеш-
ките светове, които често си ос-
тават тайна, без да се превърнат 
в тайнство. И въпреки всичко, 
внушават ни стиховете на Ата-
нас Капралов, трябва да живеем, 
посветени на съвестта и душата 
си, да продължаваме, за да стиг-

нем до междата между живота и 
смъртта, до изкуплението, до фи-
нала на саможертвената си съдба, 
както е речено. Да не спираме с 
опитите за надмогване на зем-
ната гравитация, да позволим на 
божествения дух в нас „да ходи 
по вода”, за да останем „дръзки 
камбанки, кънтящи в ухото на 
Господ”. Ето и свежите интер-
претации и тематични разклоне-
ния в двата цикъла, представени 
чрез част от текстовете в тях. 

Стихотворението „В няколко 
мига” за мен е програмно бижу, 
олицетворение на всички авторо-
ви идеи, включени в „По мярка 
на духа”. То е съкровено автоби-
ографична и подчертано общо-
човешка изповед-равносметка. 
Неговата поетическа енергия 
тече по вертикала – между не-
бето и земята, без нито един от 
тези пространствени образи да е 
оценностен за сметка на другия. 
Обратно – тук звучи мъдростта, 

визуализирана чрез 
вика на болката от 
земния живот, кой-
то, погледнат от ви-
сините, символично 
„се изкачва” нагоре. 
Търсен отдолу, от 
земята към небе-
то обаче, този вик 
тайнствено заглъ-
хва, смълчава се и 
се губи от поглед ду-
хът на земния човек.  
Подобна естетиче-
ска и екзистенциал-
на енергия имат още 
стихотвореният а 
„Жертва”, „Въпро-
си” и „Нова звезда”. 
Любовта е визира-
на като централен 
образен орнамент 
във великолепните 
лирически фрагмен-
ти „Липса”, „Зимно 

капричио” и особено в красиво-
то стихотворение с оксиморонно 
заглавие „Спомен за утре”. То ми 
е особено близко заради звънтя-
щата поезия и правдивостта на 
посланието. В стихотворението 
„Победа” е очертан конфликтът 
между човека на духа и властта, 
а „Духът в изгнание” засяга ди-
агнозата на лудостта, поставена 
на неудобния, обичащия и каз-
ващия истината човек от онези, 
които се страхуват от нея. 

В „Милост за живота” се 
откроява неочакваната близост 
между злободневните, особено 
актуални и болезнени сега теми 
за пандемията и войната, опоети-
зирани чрез обобщените си обра-
зи. Типично в свой стил, Атанас 
Капралов предлага собствена 
трактовка на темите за родина-
та, родното, народопсихологията 
на българина. Оригиналните им 
експликации са видими в сти-
хотворения като „Обреченост”, 

„Родината”, „Жив”, „Вик от ут-
робата”. Едни от най-красивите 
поетични текстове в първите два 
цикъла, които същевременно са 
реплики към темата за смъртта и 
опозицията земен/небесен живот, 
безспорно са лирически късове 
като „Раждането на ангел” и „Из-
бор”. Те предлагат впечатлява-
щия образ на духа като прероден 
ангел-пазител на човеците, който 
осмисля жертвоприношението 
на живота и потвърждава върхо-
венството на „небесния ген” над 
земната ни същност, независимо 
от низините на съвремието. 

Двата коментирани цикъла 
„Жертва” и „Преодоляване” осъ-
ществяват своето леко, фино и 
естествено смислово-емоционал-
но преливане в третата смислова 
част, озаглавена „Необятен”. Тук 
откриваме продължение на цен-
тралния за книгата образен лай-
тмотив, доразработен чрез плас-
тично визуализиране на движе-
нието по вертикалната простран-
ствена ос на света: горе-долу, 
високо-ниско, светлина-тъмнина, 
ангели-демони, смърт-прераж-
дане, земна и небесна същност. 
Внушението е особено витално: 
след тайнството на своето жи-
тейско жертвоприношение, след 
надмогването на собствената си 
човешка гравитация, ние ставаме 
астрални, безтегловни и духовно 
необятни. Именно в тази си „без-
крайна” форма можем да оце-
ним истинската любов, високото 
творческо съзидание, връзките 
си с останалите човешки съще-
ства – близки или поне не тол-
кова далечни от собствената ни 
същност. Необятността е блян по 
лекотата, настъпваща след като 
се изповяда душевната тежест, 
натрупана от физическата тро-
мавост на тялото, от житейски-
те зависимости, от несвободата, 
която сме понесли през живота 
си. Тя е награда за стоицизма на 
духа, която означава трепет пред 
истината, радост от простите 
и вечни неща, като обичта към 
майката, любимата, предците и 
потомството ни, като паметта 
за Родината и народа, към който 
принадлежим, като смирението 
пред земята и небето, между кои-
то съществуваме. 

Ето защо намирам за много 
сполучливо онасловяването на 
този цикъл: необятността на зре-
лия дух е неговата сила, неговата 
свобода, неговата мисия на ан-
гел-хранител за онези, които те-
първа се раждат за своето жерт-
воприношение, а също за билите 
преди нас, които имат нужда от 
нашата памет, за да се осмисли 
съществуването им. Стихотворе-
нията тук са вариации на посо-
чените тематични и образни въ-
зли, всяко със своя въздействаща 
енергия и силна, запомняща се 
поанта, с оригинална и емоцио-
нална метафорика. Великолепни 
примери за казаното са „Тежест”, 
едноименното „Необятен”, „Се-
зони”, „Вини”, „Задушница” и 

На стр. 6

Д-р Галина Вълчева - Димитрова.
Фотограф Красимира Чакърова
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др. В тях трептят и синовната 
изповед пред „лицето на пръс-
тта”, и любовното признание 
за „белия, ангелски сезон” на 
безсмъртната обич, и топлото, 
тъжно мечтание за хармоничен, 
цялостен интимен свят, където 
има място не само за собствената 
ти личност, но и за другите. Има 
ги острите социални и екзистен-
циални откровения, които безпо-
щадно, с няколкло словесни щри-
ха, очертават суровата истина за 
модерния ни начин на живот, има 
го и мъдрото смирение, съзерца-
телността на лирическия герой в 
опита му да намери своята мярка 
на духа. Същото търсене продъл-
жава в последните два цикъла на 
книгата – 

„Балада за лудите сълзи” 
и едноименният „По мярка на 
духа”. И тук онасловяването от-
четливо говори за усета на авто-
ра да опоетизира емоционалните 
си откровения, като ги увенчае с 
най-подходящия избор на загла-
вия. 

Четвъртият цикъл наистина 
задава баладичен тон, защото тук 
основна е социалната проблема-
тика, умело проектирана върху 
всички останали тематични ядра 
– екзистенциално-философското, 
патриотичното, интимно-лич-

ното. Всички стихотворения тук 
открояват фигурата на съзрелия 
човек на духа, който е същество 
болезнено, съзидаващо чрез и 
въпреки болката, защото лип-
сата на плът не прави духа лек 
товар. Всичко обкръжаващо го 
и съставящо го – ближния, вре-
мето, родната земя, корените и 
крилете, паметта и сърцето – ед-
новременно радват и натъжават 
осъзнатия човек, той плаче в 
себе си непрестанно, от радост 
и от мъка, под тежестта на свои-
те отговорности, след вечните 
битки на честта и пред върхо-
вете на умората си. А неговите 
чисти сълзи, макар и невидими, 

парадоксално осигуряват оцеля-
ването на материята, чрез която 
той трябва да довърши мисията 
си. Лирическите текстове, чии-
то заглавия ще спомена, са само 
най-ярките доказателства за сил-
ния социален акцент в този ци-
къл, както и най-въздействащите 
баладични мелодии. Те споделят 
задъханите изповеди и „срасна-
тите със сълзата” равносметки на 
извървения път, на билото и на 
бъдното. Те именно „кроят” бо-
лезнената мярка на духа. Такива 
са „Към върха”, „Вълча родина”, 
„Битки на честта”, „Безименни-
ят”, „Премазани от скоростта”, 
„Сомнамбули в космоса”, „Про-

летно завръщане”, „Сбогуване с 
бабиното сърце”.

Във финалния цикъл, „По 
мярка на духа”, същата поетична 
и съдържателна линия е изведе-
на като поанта на цялата книга. 
Човешкият живот е видян в същ-
ността си на „родов звук” и „дет-
ски спомен”, който изкачва болез-
неното си настояще под заплахата 
на наближаващия откъм бъдещото 
Апокалипсис. Този образ е особе-
но изострен, защото е поразително 
правдив. Проектиран върху съвре-
менните реалности, той е част от 
всекидневния ни живот, от акту-
алните политически и културни 
абсурди, от неспирните социални 
катаклизми, които превръщат бъ-
дещето на децата ни в крехка и 
тревожна надежда. Същият образ 
увенчава по особено убедителен 
начин останалите тематични въ-
зли и екзистенциалната проблема-
тика на книгата. Лирическият глас 
на Атанас Капралов сякаш проро-
кува, потвърждава катастрофич-
ността на днешните дни, пълни с 
несигурност, болка, разделение, 
страх от опасния разпад на всич-
ки познати нам светове. Разбира 
се, като истински поет, авторът не 

оставя читателя в „калта” на ужа-
са от предстоящия Апокалипсис, 
внушава му, че има смисъл свише 
в кръстните ни времена и съдби. 
И че единственото ни спасение е 
„да се вкопчим в небето на духа 
си”, за да преодолеем подземията 
на низките страсти и угрозата от 
саморазрушението. 

На базата на подобна вирту-
озна композиция, както и с така 
удачно подбраните заглавия на 
всички поетични цикли, Атанас 
Капралов сглобява един лири-
чески сюжет, чиито послания 
засягат всеки от нас, живеещите 
между разломите на модерност-
та. Отделните части са органич-
ни и взаимно преливащи помеж-
ду си етапи на замисъла, като 
всяка потвърждава автентичния 
поетологичен модел на автора, 
чийто екзистенциално-философ-
ски център са житейските и ду-
ховните ни жертвоприношения. 
И всичко това – свързано хармо-
нично с оригинална стилистика и 
образност, със синтез между из-
ящната и ежедневната реч, с при-
носни тематични интерпретации 
и изобразителна орнаментика. 

Какво друго е това, освен съ-
щинската природа на поетичния 
дух?

16 юни 2022 г., гр. Пловдив

ЗА ПРИРОДАТА НА ДУХА И ПОЕТИЧНАТА МУ ОРНА-
МЕНТИКА В НОВАТА КНИГА НА АТАНАС КАПРАЛОВ
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АТАНАС КАПРАЛОВ

ОБРЕЧЕНОСТ
 
Изпитвам яростна потребност
да кажа истините грозни:
народе,
хем си влюбен в себе си,
хем от комплекси изтормозен;
 
хем лаком си за чужда слава,
хем лъч от своята не спастряш;
хем някой друг уж те предава,
хем ти пък –
чѐлото си красно;
 
хем пищни оргии сънуваш,
хем само за огризки купен;
хем честните
безстрашно псуваш,
хем пред лъжците
кръста чупиш;
 
хем всяка нощ крадеш звездите,
хем в тинята затъваш денем;
хем в рая силиш се да литнеш,
хем в ада кацаш
неизменно...
 
Жестоки истини.
До ужас!...
Защо ли сричам ги,
за бога?
Макар и срамни,
и ненужни,
докрай да ги мълча –
не мога.
 
И ги търкулвам 
като камък
сизифов

към върха далечен:
хем да ни смазват с гузна памет,
хем да ги борим с дух обречен!
                        

ДЪЛГ

Там горе –
лешояд кръжи...
Там долу –
червеят причаква те...
Присъда е да бъдеш жив,
щом живите са за оплакване.

А ти си 
в дълг
към този свят:
да смъкваш на лъжата пудрата,
на алчността да пращаш глад,
да целиш пошлостта по мутрата...

Макар облъскан сам до смърт,
ще къташ къшея на бедния,
пред слабия ще стъпкваш път
и вярваш:
пръв
ще е
последният!

Духът ти горд ще продължи
в повторна плът
след звездно скитане...
Присъда е да бъдеш жив,
но… 
       все пак е за предпочитане!

ОРБИТИ 

За кой ли път сърцата се кокорят
в нощта,

когато аз и ти засветим.
Прегърнати върху звезда там горе,
от нас валят метеорити цветни.

На дансинга небесен 
бавни ритми
завъртат ни –
две пъстри пеперуди...
И миг преди безпаметно да литнем
из космоса,
трамваен глас ни буди.

Денят ни връща в орбита позната
с движенията точни на роботи.
Обидата,
че с теб не сме крилати

преглъщаме,
защото сме в живота.

Телата пак по мравешки се трудят,
повлечени от делника насъщен.
И вече висините стават лудост,
подножията –
с вкус на хляб насъщен.

Но вечерта,
щом свойта битност земна
с коравите си залъци заситим –
за кой ли път с теб ужким ще 
подремнем,
а пък наяве ще сме при звездите!

Проектът „Македония – обективният прочит на историята“ е продължение от 
минали проекти, подкрепени и осъществени от дейците на читалище „Македо-
ния – 2005“ Варна и Община Варна. На 6 октомври 2022 г. от 18:00 часа в зала 
„Огледална“ на Македонски дом гр. Варна беше представена книгата „Маке-

дония историческата истина“ с автори проф. д-р Пламен Павлов и проф. д.и.н. 
Людмил Спасов на издателство „Световна библиотека“ София.  Книгата е един 
обективен прочит на историята с неприкритите факти и разбулените тайни на 

българщината. Тя е едно завладяващо четиво и ценен справочник за най-широк 
кръг от читатели. В създадената топла, непринудена връзка между автор и пуб-
лика се включиха и членовете от Сдружение Литературно Общество (СЛОВ)

и на Асоциация на европейски писатели и писатели 
от други континенти (АСЕПИ – СЕПИ, Варна).
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РОЗАЛИЯ ЛЕФЕДЖИЙСКА 
е родена в гр. Габрово, но по-голя-
ма част от съзнателния й живот е 
свързан с гр. Варна. Завършила е 
Икономически университет – Ва-
рна, школа по моден дизайн, Част-
на академия по изящно изкуство 
„Жул Паскин“ – София. От 2008-
ма работи като художник на сво-
бодна практика във Варна. През 
последните години всяка нейна 
картина е придружена и със стихо-
творение. 

Първата й стихосбирка „Неж-
ни хоризонти“ излиза през месец май 
2015 г. В началото на 2021 г. е отпечата-
на втората й стихосбирка – „На брега на 
Вселената“, в която са представени 80 

дуета от картини и 
стихове.

Носител е на 
Втора награда от 
поетичния конкурс 
Ерато – януари 2019 
г. и публикации във 
вестник „Уикенд“, 
както и Награда на 
Конфедерацията на 
българските писате-
ли за принос към съ-
временната българ-
ска поезия, 2021 г.

Нейни стихове са публикувани от 7 
години насам във вестници, алманаси и 
антологии на писателски съюзи и фонда-
ции у нас и в ЕС.

РОЗАЛИЯ
ЛЕФЕДЖИЙСКА

ТАМ НЯКЪДЕ…

Отвъд изгубения свят.
Отвъд душите опустели.
Отвъд потъналите в хлад
сърца, до кокал обеднели.
Отвъд прегрялите стрелки,
дамгосващи изгубеното време.
Отвъд преглътнати сълзи,
от безчовечност онемели.
Отвъд пресъхналите хоризонти,
в които се надрастваха мечтите ни.
Отвъд несбъднатите спомени,
в които се удавиха очите ни.
Отвъд презряла суета,
безплодна завист и фалшиво щастие.
Отвъд Голямата игра
и всички пищно украсени маски.
Отвъд посоки и заблуди,
които ни заливат до безбрежност.
Отвъд развитийната лудост
и цялата житейска безнадежност.

Там някъде душата ми сама
преследва своите предели.
Там някъде..., отвъд „реалността“,
в безплътен нежен стон ще ме 

намериш.

И ОБИЧ ЦЪФТИ…

Сезон след сезон безпощадно отронва
от нашето утре животът суров.
Мечти уморени без дъх го догонват,
едва съхранили по глътка любов.
А там, във сърцето, часовник замрял е,
не знае сезони... и дни не брои.
В душата ми пролет тъй нежно ухае,
рисува Вселени и ражда мечти.
Да, някак нелепо е, знам..., 

но пристъпвам
по цветни пътеки сред светли мъгли
и пролет попивам... и пролет 

разпръсквам... 
и пролетно някак светът се върти.
И обич цъфти... и усмивки... 

надежди...
И някъде там, в безметежния зов,
житейският пъзел накрая се свежда
до стръкче душа, и сърце, и любов.

ЕСЕННА РАПСОДИЯ

Отмина като вихър пролетта
и младостта обрулена отнесе.
Залутани да търсим любовта,
превръщахме живота си уж в песен.
Така от кръстопът на кръстопът
и лятото през пръсти се изниза – 
нарамили мечтите си на гръб,
надмогвахме житейските капризи.
На прага сме сега на есента,
от грешки и от опит натежала.
И ето – пак ни буди любовта – 
покорна, търпелива... някак зряла.
Сърцата ни са в приказен сюжет – 
завихрят смело възкресени страсти.
Часовникът тиктака на без пет
и обещава късно, но заветно щастие.

И вплели сме един във друг души – 
една красива есенна рапсодия
дълбоко в нас напиращо звучи
и пише цялата житейска философия.

КОГАТО В МЕНЕ
ТИХО СПРЕШ

А може би е по-добре така –
да ме попиваш жадно отдалече 
и да отпиваш моята душа 
на глътки,
                   в рими разсъблечена. 
Така по-малко ще горчи 
на шантавия ни живот пелина 
и в мойте две жадувани очи 
ти ще изгубваш броя на годините. 
А от цвета на твоето небе 
палитрата на своето ще пълня 
и ще рисувам нови светове, 
мечтите ми в които да се сбъдват. 
И може би е по-добре така –
да вярваме, че раят съществува. 
Отблизо всяка приказна мечта 
вълшебния си блясък, знам, загубва. 

А някога, когато в мене тихо спреш 
и ме усетиш като продължение на 
спомена, 
и в който си умирал от копнеж –
попий ме в теб... Като сълза. 
                              От щастие отронена.

НА ТЕБЕ...

Почти не спя... Нощта без дъх догаря,
а ти потъваш бавно в светлина.
Не се сбогуваш... И раздяла няма – 
нахлува помежду ни пак деня.
Животът ще ни сграбчи в свойте лапи,
в прегръдка пълна с прах и суета.
В смразяващи целувки ще ни хапе...
ще рови хищно чак до дън душа.
А ние ще мълчим опитомени,
оплетени със хиляди съдби,
от ролите си жалки уморени,
в порой от хора... тягостно сами.
Сърцата ни до точка ще са свити
под скромния отрязък от небе.
В тях само любовта ни ще се скита,
прикрита от човешки зверове.
В мечтите ми натрапчиво се сбъдваш.
Какво от туй, че идва есента?!?
Душите ни за нея ще са мъртви

щом в тях цъфти на воля любовта.
Аз вярвам, че за теб съм отредена...
безмълвно следвам края на деня,
когато ще се влея преродена
във дебрите на твоята душа.
И всеки миг със теб ще е нирвана!
Не просто сън,  поличба... и съдба.
Дълбока до сърцето сладка рана...
... На тебе кръстих даже Любовта.

DJ 

Пусни ми, моля, нещо за Любов,
душата ми със твоята да потанцува.
И онзи, цял живот нестихващ зов,
от мен до тебе път да нарисува.
 
Пусни на МАКС! Земята завърти!
По вените ѝ тръпки да преминат.
И в този танц със стъпки и сълзи
в сърцето ти ще пиша свойто име.
 
Не се залъгвам, може да боли – 
нозете ми на сляпо ще пристъпват.
Ще се оставя в танца да ме водиш ти,
а в пръстите ти моите ще тръпнат.
 
И този свят ще стане съвършен,
погледнат през очите ни споени.
Ще си припява тихо нашия рефрен...
Пусни на МАКС!
Единствено за мене.

ТОЛКОВА ЛЯТО...

И е Лято... толкова Лято...!!!
Чак в душата ми слънцето грее.
И се стичам безумно и свято
във ръцете ти, пагубно смели.
Погледни ме! Сега ти се случвам!
Цяла вечност към мене вървял си...
Със сърцето следи си налучквал
и за слънчеви бури копнял си.
Днес със теб ще горим без остатък.
А когато в света се завърнеш
в теб ще диша частица от Лято,
даже Зимата щом те прегърне.

СБЪДВАНЕ

Какво да ти кажа на тръгване...
Животът така се е стекъл.
Понякога някое сбъдване

превръща друго във пепел.
Не можело всичко да имаме...
така казват старите хора.
Каквото ни се дава да вземаме
и да търсим в него опора.

Но аз не вярвам на приказки...,
слушам си само сърцето.
Вярвам, че само то истински
знае за всичко, което

през него път ще прокара...,
ще ми докосне душата,
ще спре на онази гара,
така до болка позната.

Там, където с години...
толкова дълго чаках
пак през мен да преминеш
и да усетиш с душата

колко съм твоя пристан...,
колко много си губил,
търсейки друг смисъл
и вярвайки в друго чудо.

Какво да ти кажа на тръгване...
Имаш си дом в сърцето ми.
Понякога някое сбъдване
ни застига по пътеки неведоми.

ВЗЕМИ МЕ
С ТЕБ

Вземи ме с теб, крилата си разпервам,
май дълго застоях се на брега...
Часовникът безропотно отмерва
последни часове до есента.
А лятото във мен е неуморно – 
мечти разлиства, изгреви твори...
Душата ми, по детски непокорна,
се впуска с жар в сърдечните игри.
Вземи ме в теб! В сърцето ти 
дълбоко,
знам, има кътче приказно за мен.
Душата ти, долавям, е широка
по мярка точно да ме грабне в плен.
А моята е цветна орисия,
в която избуява любовта... – 
Със теб ще си летим в една магия...
... А нека да си идва есента.

НА БРЕГА
НА ВСЕЛЕНАТА

Аз съм тук – на брега на Вселената,
ти си там – на ръба на безкрая.
Безутешно се гоним със времето…
… и се борим за късче от Рая.
Аз рисувам по пясъка изгреви
(ти закотви в очите ми слънцето),
а мечтите ми, летни и приказни,
все препускат след тебе забързано.
Ти чертаеш във празното спомени – 
светли дири от тебе към мене,
а мечтите ми щом те догонят,
пак те стопля, знам, „нашето“ време.

Аз съм тук – на брега на Вселената,
Ти си там – на ръба на безкрая…
Само миг – и преборваме времето.
            Само дъх – и танцуваме в Рая.



Варна, бр. 3-4 (77-78), декември 2022 г. 8 СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ

ГЕРГАНА
СЛАВОВА

КРИЛА-
ТИТЕ ХОРА 

Крилатите хора
имат душа.
Те са белязани
с усмивка една.
Тя не чезне
дори и в дъжда.
Защото е слънчев печат
на божествена обич.
Крилатите хора
са светлина.
Те се носят над всичко
и владеят света.
Защото не търсят 
материални неща.
Крилатите хора
са любовта – 
божествен пламък,
озарил вечността.

ЗАД ПРОЗОРЕЦА
СВЕТИ

Свят и море,
хоризонт и планети…
Нещо голямо
в очите ми свети.
Млечният път ли белее
или Вселената все сърцето владее?
Аз съм микронче и цвете,
ти си късче от слънце.
Някой навярно е трепет
и дъх на космически шепот.
Нано микрон от Вселена,
която светът не познава
или огън от лунна жарава.
… А зад прозореца свети
 безкрайният космос
с неоткрити планети.

УРОК

По острото крайбрежие минавам.
Към теб заливът е път, мое дете.
Една илюзия завинаги забравям,
че ще се върна наметнала небе.

Да вярвам се научих, бързо лесно.
Научих се и да обичам от сърце.
Но трудно ми е да науча тебе:
„Животът е море – и не до колене!“

ПОКЪЛВАНЕ

Прерязано стебло – 
прекършен светъл цвят!
Нима това сено
напомня още онзи свят
където животът е стъбло?
Вярваш ли, че този хлад
и водата във ведрото
днес ще го спасят?...
Целунато от слънце,
единствено, бяло,
покълнало зрънце
вещае начало…
Така е и с нас
успеем ли с думи
да останем у вас.

КАКВО СЕ КРИЕ В НАС?

Какво се крие в нас?
Светът в една зеница
и вярата във вас,
че сме бели птици.
Усет за летеж,
пух по рамената.
Опит и стремеж
да възпитаме децата.
Какво се крие в нас?
Светът в една зеница.
Вселенски Божи глас
или ранена птица?

УЧИЛИЩЕН ЗВЪНЕЦ

Училищен звънец звъни.
Трепти от моите детски дни.
Едно гласче крилато
ме буди днес – и в късно лято.

Звънят в мен и дните,
дъжда прогонили, мъглите.
Слънцето изписва букви – 
облаците златни букли.

Едно звънче звъни, звъни
и ме връща в детските дни!

УЧИЛИЩЕ, ЛЮБИМО

… През прага ти престъпвам с трепет
след тридесет и пет лета – 
едно завръщане към тебе
в шепата на младостта.

Училище любимо, свято,
на знанието храм, на мъдростта,
аз буквите ти златни пазя
дълбоко в моята душа.

Изписвам ги все с трепет днеска
на светлата, житейската дъска.
Дари ме ти с любов гореща
към науката и към род и свобода.

ЗАД ПРОЗОРЕЦА
НА КОЛАТА

Отвънка листопад поглъща
тъмно сивата мъгла
и някакъв комин протяга
нагоре опушена ръка.
Не искам да е есен.
И небето да е ръжено,
Не искам път аз лесен – 
нека мостът да е въжен.
Но тъмно да не е тъй рано – още в пет
и в тролеите, угрижени
хора да броят парите за билет.
Не искам да е пусто
да се разхожда тук бездомен дъжд.
Но знам, че и това си е изкуство…
Чувам те, че викаш:
„Момиче, волана дръж!“

ТЪЖНА
КАРТИНА

Крайпътна гара…
Със счупени стъкла…
Тук някога е имало вода.

И хора имало е, и живот.
На календара 
зачертало е времето тук своя ход.
Отдавна тук не спира влак.
Оказва се: животът
не винаги е просто кръговрат!

БУЙНИ КОНЕ 

Коне препускат в прерията на 
душата…
И морето в очите ти бушува…
А в мене плискат въпросителни:
ще мога ли да го преплувам?

НЕ СИ МИСЛИ

Не си мисли, че можеш
моя свят да прекроиш:
не можеш порива да вържеш
и устрема у мен да съкрушиш… 
Но, ако искаш пробвай – 
можеш с мене да летиш!

ЗА МЕЧТИТЕ

Погълнати от ежедневните била,
забравяме все някак за мечтите…
За тях – прохождащи 

от малките неща,
но ярки в нас, оставили следите          
на порива, пришил ни пак крила       
с внезапния и светъл плам в очите
готови сме и да преплуваме море – 
ще стигнем, ще докоснем висините…
А пътят труден е – не пита той защо
уверено ще тръгнем точно пък 

по него...
Сами сме си избрали накъде, с кого,
но без мечти не сме щастливи много.   

НАДЕЖДА
РАДЕВА

КАРТИНА

Когато вечер слънцето се скрива 
и в тишина угасват цветовете, 
тогава лъч небесен се провисва 
от слънцето пътека прави – ето – 
следа оставя в ласкава безбрежност, 
целувка прелестна бележи в мрака, 
над Дунава трепти в позлата 
вълшебен залезът на лятото!
 
МОРЕ

Море, ти ме прегръщаш всяко лято, 
земя си ти, небе, безкръвна плът, 
водата ти изпива ми тъгата, 
събрана някъде по път...

Море, ти ме обичаш безпределно, 
когато съм безгрижна и летя, 
над теб се спирам да отдъхна, 
леко вълната да погаля със сълза...

Море, ти ме обичаш вечно, вечно!... 
Копнея да съм с тебе пак и пак... 
По-трайна от живота ще е любовта ни 
на лятото в копринения знак!

ЛУНАТИЧНО

По угарта пристъпваща на пръсти, 
когато се разпуква самотата, 
вървя и земното разпръсквам, 
но не защото не достига красотата, 
а сигурно защото песента ми 
стреми се като дух на волна птица 
с незримото глада си да засити 
летейки горе към недостижимото...

По пръстите лениво се отича
утайката на мигове изпити
и аз вървя, и се заричам да обичам,
но не защото времето не стига,
а сигурно защото любовта ми
като дълбока и кървяща рана
желае само моя да остане,
но никога да не зароби двама.

По сянката ми призрачна на слънце 
занича куче сиво и я следва, 
но не защото жадно то за стръв е, 
а просто тъй... Поета да преследва! 
И аз вървя със сянката до мене 
чертаят знаци стъпките ми тежки, 
но кой сега ще тръгне да разчита, 
кой дирите ми днес ще забележи?

Животът свършва?! 
Не, не съжалявам! 

Ще го повтарям както много други, 
но не защото съм спасила вятъра 
и не защото претворих го в думи, 
а сигурно защото все забравях, 
че детството отдавна се изниза 
и счупих... счупих огледалото 
на хиляди парчета, ето вижте!

ИМАМ ЕДИН ЖИВОТ

Имам един живот
и го подмятам насам-натам
като старо протрито ветрило,
изгубило блясъка си през годините...
Имам едни дни зад гърба си –
изстрадани потни мигове,
и други – лениви, тихи,
избелели до наивност
дни, вече отминали.
Често стоя и си мисля –
накъде всъщност съм се забързала,
ясно е, че лятото преминава,
няма вечни неща...

А ти?
Докога ще ме гледаш как се мъча, 
докога ще ме обичаш отстрани, 
харесваш ли ме такава – вкопчена 
птица в горещината на делника... 
Виж – крилете ми нервно потрепват 
по черните бръчки на времето, 
опитват се да спрат часовете 
или да отлитнат надалеч?!
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ГЕОРГИ
КОВАЧЕВ

ГОЛЯМА-
ТА ЛЮБОВ

Голямата любов – 
тя една e само. 
Като божи зов – 
щастие голямо!
И в живота кратьк 
веднъж ни навестява.
Трайно, без остатък
сърцето тя пленява.
По нея все копнеем, 
дар е тя от Бога. 
За нея все милеем 
от младостта до гроба.
Любовта голяма – 
свиден спомен тя е. 
За цял един живот 
душата ще омая...

СТЕЛА

Стела се казваше тя. 
И като бисер бе чиста. 
Как сърцето ми завладя 
с усмивката си лъчиста.
Млада, жизнена, красива 
тя стоеше пред мен –  
със снага на самодива 
и сияние на слънчев ден.
Такава бе на първата ни 

среща – 
непринудена, желана. 
Навън бе лятна нощ гореща,
от лунна светлина огряна.
На поляната зелена, 
сред люляците разцъфтели 
край извора с вода студена 
стояхме плахи, отмалели.
Гледахме се все в захлас, 
омаяни от аромата. 
Щастлив за нас бе този час 

сред природата богата.
Сърцето весело тупти –  
разпалва огъня у нас, 
сбъдват се красивите мечти 
за любов, за щастие, 

за страст.
II привличат се телата, 
едно към друго устремени, 
заедно туптят сърцата 
от любов прекрасна 

окрилени.
Устните ни в миг се сливат 
в целувка първа и мечтана, 
телата тръпнат и пулсират – 
нежни струни от стомана.
О, боже! Нима това е грях? 
Или е зов далечен?... 
Дори и да е грях, 

нека да е вечен.

ТРИФОН ЗАРЕЗЕН 

Празник Трифон Зарезан – 
и обичан, и желан, 
за лозарите е отреден:
най-щастливият им ден.
Венци сплитат от лозите.
И ги слагат на главите 
за щастие, за берекет 
и за много щур късмет.
След туй зарязват и лозята, 
засадени сред полята 
по наследство от дедите.
Правят го все най-добрите.
И на този светъл ден 
за трапеза щедра отреден, 
дегустират се вината, 
отлежаващи в мазата.
Щом отпиеш чашка-две
песни пееш с часове,
тръпки плъзват по снагата
дорде избистри се главата.
Виното е дар от Бога! 
Спътник ни е чак до гроба... 
Тъй народа го нарича, 
с любов го пие и обича.
Нека вдигнем тост желан 
в чест на Трифон Зарезан – 
повелител на лозята, 
на гроздата и вината.

Да сме здрави, да сме живи 
безчет години на земята, 
бодри, весели, щастливи – 
благословени от съдбата.

РАЙОН 
АСПАРУХОВО
НА ВАРНА

На южния варненски бряг, 
край стария морски маяк, 
Аспарухово диша, живей, 
расте, расте – хубавей.
Щом слънце простора огрей, 
на изток морето светлей.
Там бризът вълните пилей, 
а хълмистият бряг – зеленей.
Сред този приказен свят, 
родих се честит и мечтах, 
докато сърцето живее, 
за него ще пей и копнее.
Обичам те, мой роден край, 
щастлив съм,

че тук съм роден, 
за мене си земният рай
с природа прекрасна дарен.
Ако бих се аз преродил, 
гнездото си тук пак ще съм 

свил: 
край стария морски маяк, 
на теб – аспаруховски бряг.

ЕДНА ИЗСТРАДАНА 
ЛЮБОВ...

Като птичка лекокрила, 
долетяла отдалече 
в сърцето ми гнездо си свила, 
на смут душата ми обрече...
Где си била ти, любима, 
и защо си закъсняла? 
Знаех си, че теб те има –
изстрадала, осиротяла ...
И във нощите безкрайни 
до болка взирах се аз в мрака,
шепнех все слова омайни, 
търсих те по зодиака.
Очи отварям – не те виждам, 
ръце протягам – не те стигам, 

до болка устните кървят, 
пропукват се и в плам горят.
Мечти обземат ми душата, 
една от друга по-красиви, 
тръпки лазят по снагата – 
буйни, парещи, игриви.
И тъй година след година, 
десетилетия наред 
младостта ни в миг премина, 
останах сам в живота клет...
 
Със свидни спомени 

в сърцето 
по отминалата младост, 
с дълбоки бръчки по лицето
от нерадостната старост.
И в един усмихнат ден 
от ясно слънце озарен, 
в миг застана ти пред мен
с поглед мил и устремен.
Сърцето бие до лудува 
като с камбанен звън, 
душата весела ликува, 
сбъднал се бе моят сън!
И просветна ми в очите – 
дали това не е жената 
на живота ми в мечтите, 
благословена от съдбата!
Закъсняла, помъдряла, 
прекрасен, свиден божи зов, 
безчет години оцеляла –  
една изстрадана любов!..

ПЪРВОКЛАСНИК

           На Тихомир Ковачев

Знойното лято отмина,
дойде учебната година.
И ето Тихомирчо вече, 
в нови дрехи се облече.
Послушен ни е той, голям, 
Весел винаги е и засмян. 
На компютъра играе 
и английски много знае.
Звънна школския звънец 
с медения си гласец, 
първолаци пременени 
да привлича, устремени.
С китки дъхави цветя –  

прекрасен дар от есента, 
учителите поздравяват: 
да ги учат, възпитават.
А пък майка Мариана –  
щедра, весела, засмяна. 
гледа го все умилена 
от сина си е пленена.
„Майко, татко, обещавам 
всички сили ще отдавам: 
ще се уча и старая, 
без да хленча и роптая…“
Тъй говореше детето – 
с радост и с желание обзето. 
А в училищния двор, 
пееха дечица в хор
за знание и за прогрес, 
тръгнали към тях от днес: 
с тях човекът е обречен
на Земята да е вечен.   

ХОРОВОДКАТА

Девойката е кокетлива, 
от Бога сякаш отредена, 
млада, жизнена, игрива – 
да танцува надарена
с искрящи, пламнали очи 
и буйни, къдрави коси, 
с усмивка блага на уста – 
символ мил на младостта.
А снагата й красива, 
буйна, тръпнеща и жива, 
като изваяна от Бога – 
дете на чудната природа.
Щом засвирят музиканти
кръшните хора н танци, 
тя веднага заиграва – 
младо, старо полудява.
От петите до косите, 
ведно с лицето и очите 
всичко в нея засиява 
в миг сърцата ни пленява.
Атракция е тя голяма... 
Сърдечна, весела, засмяна 
всички в този късен час 
гледаме я с мил захлас.
Името й аз не зная 
и дори не я познавам..
Тя с играта ни омая 
затова я поздравявам.

АДРИАН
ВАСИЛЕВ

ЗАВРЪ-
ЩАНЕ

„И ако бедна я намериш, 
не те е тя излъгала: 

тъй мъдър, както си сега 
със толкоз опит, 

навярно вече си разбрал 
Итаките що значат.“

                 К. Кавафис „Итака“

Шепот, смях в копринен 
здрач,
залез – уморен ездач
пали първата звезда,
облак перест,
липов цвят, чемшир бухлат,

бели сенки в детски свят,
ранен славей, образ свят,
звън вечерен.
Над лозница – орех стар,
в сумрак глъхне хлопатар,
шум и полъх – Божи дар,
а отсреща,
зад вековните върби
кораб призрачен тръби,
вика мъжките съдби
надалече.
Първа вахта, възел, стръв,
дланите протрих до кръв,
стих неловък (все пак пръв!)
отпечатан,
бряг, де времето тече,
в Пенелопин стан тъче,
друг бряг, дето зная, че
не ме чакат.
Със живота… поиграх,
с вечността… не ме е страх –
в стих към нея се стремях
до последно,
но ме теглят в младостта,
глас от чашката с леда:

„Седем ключа на вода“,*
там, на рейда.**

                        
* Седем ключа на вода – спусна-
ти котва и 170 м котвена верига; 
счита се, че при лошо време за-
държат надеждно кораба; 
** Рейд – място, където кораби-
те изчакват на котва, за да бъдат 
приети в пристанището – Бел. 
авт.

РОДЕН КРАЙ

Край, от хората забравен, 
търпелив и мълчалив, 
и чеда, и хляб отхранвал 
все за този свят крадлив. 
Камък, в който се препъвам, 
кол изгнил, от мен забит, 
ги надига от земята 
споменът полуизтрит. 
Глинената стара чаша 
и джезве с нащърбен ръб, 

и леглото, дето помни 
уморения ми гръб. 
Жегълът до кръв излъскан 
някога от моя врат 
и приятел неоплакан 
в лодка с призрачни ребра. 
И обущата протрити, 
газили през чудеса, 
но с подметки, на които 
исках теб да отнеса… 
Край, на край света оставен, 
хляб за господар и роб, 
даже Бог да те забрави, 
ще те помня аз до гроб.

ПЕЕ, ПУСТА 
КУКУВИЦА…

От към Бобла, от горичка, 
пее пуста кукувичка 
да се чуе до небето, 
зад океана, зад морето, 
дето чезнат синовете. 
Насред остров, на върбица, 

кука пуста кукувица 
чува се зад планините, 
границите и реките, 
дето раждат дъщерите. 
Мята се в тревожен полет: 
ще се върнат ли напролет? 
Питам: „Сива кукувице, 
де са твоите дечица, 
де са мъжките десници, 
и моми-повереници?” 
В гнездо чуждо кукувица 
сее своите дечица. 
Кука гордо сред глогина: 
„Моичките са в чужбина! 
Къща бащина се срина.“ 
Млъквай, пуста кукувице! 
Имам Дунава-бащица! 
Имам църквата над кея 
с купела, приел ме в нея, 
двете хиляди години, 
има там и хляб, и вино, 
под венчило бели булки 
и любов, и детски люлки… 
Бягай, кукай на прокоба на 
душманите над гроба!
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вайки някои тематични сборни-
ци и христоматии) друго анто-
логично представяне на новата 
българска поезия не е правено. 
Дали изданието е закъсняло или 
появата му е навременна е въпрос 
на интерпретация. 
Но тъй или иначе тук 
имаме пръв смел опит 
за равносметка на цял 
литературен период. 
Поставяйки начална 
граница („от Вазова“) 
и завършвайки отво-
рено към най-младите 
поети модернисти (Т. 
Траянов, Н. Лилиев, 
Д. Дебелянов, К. 
Константинов), анто-
логията от пръв поглед 
показва, че не е обикновен сбор 
от имена и произведения; нещо 
повече, тя заявява претенции за 
концептуалност. Което говори за 
оценка, за индиректна критическа 
присъда. Защото, както се изразя-
ва Атанас Далчев: „Антологията е 
една форма на критика.“3 Към

което Гео Милев би добавил: 
„В края на краищата, всяка анто-
логия е отражение на личния вкус 
и разбиране на съставителя си.“4

Нищо чудно тогава, че най-за-
сегнати от появата на „Българска 
антология“ ще се почувстват тък-
мо ония, които остават извън ней-
ните страници. Както и тия, които 
не са заели подобаващото им – 

според техните представи – 
място в нея.

Издателят
Преди всичко издателят е 

този, който предвижда необходи-
мостта и в бъдеще време оценява 
значението на една книга, за да 
рискува нейното отпечатване и 
пускане на пазара. „Българска ан-
тология“ излиза в стопанисваното 
от Георги Бакалов книгоиздател-
ство „Знание“. Просъществувло 
в периода 1905-1921 г., книгоиз-
дателство „Знание“ не може да 
бъде разглеждано еднозначно. 
Безспорно е, че с огромната си 
и сериозна продукция то играе 
значителна културно-обществена 
роля. Литературата, която предла-
га, е изключително разнообразна, 
а крайностите в тематичната му 
насоченост са сякаш отражение 
на крайностите в натурата на са-
мия Бакалов. Критик, преводач, 
издател, редактор на списания и 
вестници, заклет социалист по 
убеждения, той в един и същи 
момент може да прояви както 
идеологически догматизъм, така 
и невероятен усет за литератур-
ните стойности. За нашия случай 
обаче е по-важно, че издателство 
„Знание“ публикува най-много 
художествена литература – пре-
димно преводна, но и българска, 
– организирана в ръководената 
лично от Бакалов „Универсална 
библиотека“. Всяко от нейните за-
главия носи пореден номер, който 
в зависимост от обема на книжно-
то тяло може да е двоен, троен, 
дори и по-обхватен.

Поредицата и изданието
Именно в поредицата 

„Универсална библиотека“ е 
включена и „Българска антоло-
гия“, като заема цели 9 номера 
(341-350) от нея и е в обем от 

20.5 печатни коли (328 страници). 
Донякъде изненадващо тук е, че 
при оформлението на изданието 

не се залага на уни-
калността – 

търсена най-чес-
то при поетичните 
книги, за да се под-
чертае различието им 
от останалата лите-
ратурна продукция, а 
в случая още по-на-
ложителна, тъй като 
книгата е първа по 
рода си. Антологията 
не се отличава с нес-
тандартен формат, 
какъвто е например 

„журналният“ на Яворовите 
„Безъници“, или квадратният на 
Пенчо-Славейковия „На остро-
ва на блажените“, излезли при-
близително по същото време. 
„Българска антология“ не блести 
нито с лукс, нито с ексцентрич-
ност, оформена е пестеливо, даже 
строго – издавайки обаче издател-
ско-полиграфически професиона-
лизъм и вкус.

Съставителството
По предложение на издателя 

със съставянето на „Българска ан-
тология“ се ангажират двама мла-
ди поети и преводачи – Димитър 
Подвързачов и Димчо Дебелянов. 
И двамата нямат собствени книги, 
но са добре известни на читатели-
те, както и в бохемстващото об-
щество на родните „декаденти“. 
По-възрастният Подвързачов е 
безспорният авторитет сред това 
„рошоглаво войнство от дечур-
лига“ (П. П. Славейков), докато 
Дебелянов е обичан от всички и 
талантът му вече е оценен не само 
от връстниците му, а и от утвърде-
ни творци като Яворов.

Началото на „Българска ан-
тология“ ще е сложено в първите 
дни на септември 1910 г., за кое-
то свидетелстват три писма на 
Дебелянов до Н. Лилиев и едно на 
Дебелянов до И. Дерменджийска. 
В първото писмо до Лилиев (8 
и 9.IX.1910) се съобщава: „На 
такива листчета, Николай, пре-
писваме стихотворенията за 
Антологията...“ (с. 44)5. Във вто-
рото (15 и 16.IX.1910) се споме-
нава, че работата е започнала (с. 
51). В третото (23.IX.1910) вече 
откриваме повече подробности:

„Приготвянето на антоло-
гията поглъща всичкото ни вре-
ме – мене и на Бащата6, и затова 
не трябва да се сърдиш, ако не 
можем да ти пишем често. Ще 
трябва ден по-скоро да си при-
готвиш портрет и да го изпра-
тиш, защото работата напредва, 
а без тебе – то се знае – няма да 
мине, защото мнозина мислим да 
бъдем представени“ (52 - 53). А 
на 12.IX.1910 г. Дебелянов пише 
на Иванка Дерменджийска да му 
изпрати стихосбирката на Д. Габе 
„Теменуги“, за да подбере от нея 
нужните му стихове за антологи-
ята (с. 144).

От анализа на запазените из-
точници може да се установят 
принципите на самото състави-
телство. Включените в книгата 

поети са предварително избирани 
и са им изпращани писма-покани, 
с които са им искани подбрани от 
тях стихове, а също биобиблио-
графски сведения и фотографии. 
Получените произведения са 
били подлагани на втора селек-
ция, вече от самите съставители. 
При малцината автори, чиито ад-
реси съставителите не са открили, 
подборката е била изцяло тяхна. А 
кьдето е било възможно, поетите 
са представяни с по една встъпи-
телна „автобиографична“ творба.

По-особен е случаят с при-
съствието на Димитър Полянов в 
антологията. Поради спречкване 
с Дебелянов, соченият дълги го-
дини за основоположник и кла-
сик на пролетарската ни поезия 
не разрешава препечатването на 
вече избраните стихотворения. 
Раздразнен, съставителят отсича: 
„И без вашите стихове ще може!“ 
Тук обаче се намесва Георги 
Бакалов, който в качеството си на 
издател не може да допусне от-
съствието на своя събрат по иде-
ология в такова представително 
издание. Така Поляновите стихо-
ве излизат без съгласието му и без 
неговия портрет8.

Колко е прецизна селекци-
ята, личи и от следния пример: 
Дебелянов пише на Лилиев, че 
от Екатерина Ненчева „нищо 
сносно не може да се намери“ (с. 
52). Оценката му е равносилна 
на литературноисторическа про-
гноза – дълги години тази първа 
следосвобожденска поетеса беше 
позната само на специалисти-
те. Но в „Българска антология“ 
Ненчева е представена с няколко 
особено сполучливи лирически 
етюда. Същият подход, т.е. едно 
физиономично присъствие, е 
приложен и към други автори, 
към които съставителите са про-
явявали – меко казано – скепти-
цизъм9. Неиздържали проверката 
на времето, за да влязат в литера-
турния канон, поети като Григор 
Лютаков, Роза Попова, Иван 
Арнаудов, Петър Генов, Димитър 
Бабев, Иван Карановски са вклю-
чени пестеливо и с вкус в книгата 
- те не толкова обогатяват,

а по-скоро дооформят образа 
на тогавашната българска лирика.

Въпроси
„Една антология има за цел да 

даде картината на едно завършено 
развитие“ - твърди Гео Милев. И 
добавя: „Но строгият критици-
зъм винаги ще елиминира от тази 
картина всичко, което е само слу-
чайност на времето, без трайно 
историческо значение; на първо 
място - всяка подражателна или 
епигонска проява.“10

Нека отнесем тия верни раз-
съждения към „Българска ан-
тология“. За да изпълни своето 
предназначение (концептуалност, 
историзъм, критическа оценъч-
ност), това първо по рода си у нас 
издание следва да даде отговор на 
няколко въпроса:

- Защо „от Вазова насам“, а не 
– примерно – от Ботев, Славейков 
(Петко или Пенчо), Кирил 
Христов? Въпросът има крити-
чески смисъл, понеже всеки един 
от посочените поети би могъл да 
маркира по своему началото на 
определен период в българската 
поезия. В този аспект е и изказва-
нето на критика Петко Росен в ре-

цензия за „Българска 
антология“: „Аз не 
съм чувал досега от 
никого – пише той – 
Вазов да е предел или 
начало на каквото и 
да било развитие в 
нашата литература... 
Друго би било ако 
за такъв се вземеше 
Пенчо Славейков. В 
такъв случай би се 
удовлетворила ам-
бицията на Кръстева 
поне.“11 По спомени 
на Д. Подвързачов 
подобен въпрос му е 
задал и самият Пенчо 
Славейков12.

- Относно коли-
чеството и качество-
то на включените в 
Антологията поети 
възникват два подвъ-
проса:

а) През съща-
та 1910 г., когато е съставена 
„Българска антология“, Пенчо 
Славейков в предговора си към 
„На острова на блажените“ ка-
тегорично заявява: „Но въпрос е 
- голям въпрос! – дали е възмож-
на една антология от творения на 
български поети: Защото поети 
имаме малко, и още по-малко 
поезии, от които би могло да се 
стъкми антология за пред хора. 
Нашата поезия още не е добила 
нито характерна, нито своя фи-
зиономия.“13 Значи, по-широко 
погледнато, работата опира въоб-
ще до оправдаността на подобно 
издание;

б) На какви литературни 
принципи съставителите са под-
чинили своя подбор? Дали са ги 
ръководили обективни ценностни 
критерии, субективни естетиче-
ски предпочитания или – недай си 
боже – вражди или фаворизации. 
Или пък подходът е чисто форма-
лен – по „списъчен състав“. Оттук 

и подвъпросът: какво е мястото на 
„младите“, т.е. на поетите от при-
ятелския кръг около Подвързачов 
в „Българска антология“? Иначе 
казано, съумели ли са съставите-
лите да постигнат баланс, да осъ-
ществят „плавно“ прехода между 
различните „изми“ в поезията ни; 
дали това, което е представено за 
“млада“ поезия е равностойно и 
достойно да съжителства и съпер-
ничи със „старата“?

- Не на последно място – има 
ли първата антология на българ-
ската поезия свое място и значе-
ние за литературната ни история, 
т.е. оправдан ли е трудът на съста-
вителите в бъдеще време?

Отговори
В „Българска антология“ 

първо и най-представител-
но място е отредено на Иван 
Вазов. „Младите“ – в това число 
Подвързачов и Дебелянов – 

неведнъж са демонстрирали 
дистанция от народния поет; те 
имат делото му за изживян, „оп-
ълченски“ (Пенчо Славейков) 
етап в българската литерату-
ра. Според тях, не можейки да 
надраснат Вазов, последователи-
те му се превръщат в негови бле-
ди епигони, тъпчещи на едно мяс-
то в литературната нива. Символ 
на отживялото и ретроградното за 
някои радикални естети, за съста-
вителите обаче Вазов олицетворя-
ва здравата българска традиция; 
той е граничната линия, вододе-
лът или краят начало, ако щете, от 
което трябва да се тръгне, за да се 
продължи напред – към подстъ-
пите на европейското изкуство. 
И ако тогавашната критика не е 
била подготвена да схване този 
именно отправен момент, всъщ-
ност дълбоко прозрение на двама-
та съставители-поети, то за съвре-
менния литературен изследовател 
този факт е очевиден.

В статията си „Смъртта на по-
ета“ Подвързачов пише: „Нашите 
поколения се учиха при него 
(Вазов - б. м., А. Б.) да четат, да 
пишат и да обичат страната, коя-
то ги е родила. Като плахи палави 
деца, които дигат празна шумоте-
вица около баща си в здрачената 
стая – когато мрачевината се сгъс-
тяваше, ние тревожно търсихме 
с очи него: – Той е тук – значи 
не е толкова страшно...“14 Димчо 
Дебелянов пък с присъщия му 
весело-тьжно- ироничен тон спо-
деля с Лилиев: „Останах смаян от 
разликата между него (Вазов - б. 
м., А. Б.) и младите хора, която се 
хвърля на очи, като се разглеждат 
и сюжетните му, и чисто техниче-
ски похвати. С тоя човек като че 
нищо не ни свързва. При все това 
той ни е бил учител някога“ (с. 
66). Или в по-ранно писмо: „Сега 
Димитър (Подвързачов – б. м., А. 
Б.) лежи на кревата, чете стихове 
от Вазовите „Звукове“. Смеем се, 
чудим се, възхищаваме се, поди-
граваме се“ (с. 44).

Независимо от принад-
лежността си към модернизма, 
Подвързачов и Дебелянов са об-
ладавали и отговорно историче-
ско мислене, и художествен усет, 
за да защитят Вазовата позиция 
на поетически първомайстор на 
една литературна епоха, която 
мнозина определят като епоха на 

От стр. 1
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„Песен на песните” (награда за 
най-добър студентски филм на 
НБУ (2009) в категорията играл-
ни филми, селектиран за награ-
дата Jameson 2010, London World 
Film Festival 2010); „Котка” 
(2013), както и на документален 
филм за наркокомуна „Билани” 
(2012). Първият му пълнометра-
жен филм „Рая на Данте“, на кой-
то Димитър Радев е и сценарист 
е заснет през 2019-та (в края на 
месец септември 2019 г. в Париж 
са заснети последните кадри от 
„Рая на Данте“, в който главна-
та роля е поверена на известния 
наш актьор Владимир Пенев). 
През същата 2019-та година е 
издадена книгата му с разкази 
„Косите на Авесалом“. „Рая на 
Данте“ е удостоен с наградата на 
българската филмова критика за 
пълнометражен филм на фести-
вала „Златна Роза“ 2020.

ХРОНИКА № 1
Dimitar Radev

18 февруари 2020 г. 
Вчера беше прекрасно в Па-

риж! Имахме интелигентна и 
внимателна публика и любезни 
домакини Christine Cinéma Club! 
Специални благодарности на 
Desislava Bineva и Dess Milanova 
за представянето и организация-
та, както и на Institut Culturel 
Bulgare à Paris / Български култу-
рен институт в Париж и Cinéma 
bulgare en France! 

А който не е успял да гледа 
„Рая на Данте” в Париж, може да 
го направи тази седмица по арт 
кината в София!

ХРОНИКА № 2
„Рая на Данте” ще гостува в 

Лондон на 27 ноември (неделя) 
от 17.30 ч. в Ondaatje Theatre, 
Royal Geographical Society.

За мен ще е радост и отговор-
ност едновременно да представя 
филма от името на целия екип!

Ето и поканата:
Българският културен инсти-

тут Лондон има удоволствието 
да ви покани на прожекцията 
на игралния филм „Рая на Дан-
те”, част от Четвъртата Лондон 
/ София Кино Панорама, в пе-
риода 13-27 Ноември 2022, на 

От стр. 1 ВЪЛНЕНИЯ ЗА И С ДИМИТЪР РАДЕВ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 
ГОДИНИ – РЕЖИСЬОР, СЦЕНАРИСТ, АКТЬОР, ПИСАТЕЛ

живо в Ondaatje Theatre, Royal 
Geographical Society. 

ХРОНИКА № 3
Dimitar Radev 

1 ноември 2022 г. в 10:43 ч.   
Нашият филм ще гостува в 

Чикаго на 6 ноември от 16:00 ч. 
в Magura Cultural Center. Благода-
рим за поканата на Vanya Kramer! 

ХРОНИКА № 4
Dimitar Radev

2 декември 2019 г.   
Актьорите Елена Димитро-

ва, Владимир Пенев и Димитър 
Николов четат откъси от дебют-
ния ми сборник с разкази – „Ко-
сите на Авесалом”/издателство 
Scalino/. Заповядайте на премие-
рата на книгата ми в сряда – 4.12 
от 19 часа в театралната зала на 
Софийски университет! 

ХРОНИКА № 5
17 октомври 2022 | 14:56

ЗАСТАНИ ПРЕД ТЕЛЕВИЗОРА
Филмът с режисьор Дими-

тър Радев и оператор Калоян 
Божилов „До Мариус и назад“ е 

портретен документален филм 
от поредицата „БНТ представя“. 
Това е автентична среща с актьо-
ра Мариус Куркински, разказващ 
за най-важните неща в своя жи-
вот: детство, семейство, театър, 
вярата в Бога, докато големият 
актьор се завръща към любимите 
си места в родния град Варна.

Мариус Куркински: 
„Най-тежко ми беше, когато за-
губих мама“. Аня Пенчева, Иво 
Аръков с красивата си приятелка 
Габриела, Веселин Калановски, 
Елен Колева и Кирил Ефремов 
бяха само част от гостите за 53-
ия рожден ден на Мариус Кур-
кински, който той отпразнува в 
събота в Дома на киното. 

ХРОНИКА № 6, 
ХРОНИКА № 7…

ПРЕДПРЕМИЕРА – 1, 
ПРЕМИЕРА – 2

В препълнения салон на 
Дома на киното – София бе пока-
зан филма „До Мариус и назад“ 
– най-новата лента от поредицата 

„БНТ представя“, която телеви-
зията-майка ще излъчи на 19-и 
октомври в 21.00 часа. „Виждам 
тук много любими хора-арти-
сти… Мисля, че няма нужда да 
казвам нещо повече, освен едно 
голямо „Благодаря!“ за всичко, 
което получих на този мой праз-

ник“, отбелязва Мариус пред 
публиката, която не спира да го 
аплодира дълго време... 

Мариус Куркински (Ивайло 
Васѝлев Стоянов) e роден на 15 ок-
томври. Признава, че не обича да 
бъде с много хора на личен праз-

ник, но е направил изключение за-
ради лентата... След прожекцията 
получава торта от БНТ, а от Аня 
Пенчева – Библия, лимитирано 
издание. (Актрисата гледала фил-
ма на режисьора Димитър Радев 
с голямо вълнение без да скрива 
емоцията си и смеха си на детски-
те спомени на колегата си Мариус 
Куркински. Двамата си партнират 
в „Ексклузивна актьорска вечер“ 
на продуцентска компания „Ажур 
пико“ на Кирил Кирилов и оби-
каляли страната през последното 
лято в компанията на много още 
техни колеги.)                  Вся-
ка сряда БНТ в поредицата „БНТ 
представя“ показва по един доку-
ментален филм за известни бъл-
гарски творци, като преди лентата 
за Куркински бе излъчен филм за 
незабравимата Невена Коканова. 
Антон Андонов от управителния 
съвет на телевизията изрази ра-
достта си, че премиера съвпада 
с рождения ден на твореца. Във 
филма е показана първата сцена, 
на която се изявява – читалище 
в селото на баба му и дядо му 
(с. Браничево край Шумен). Там 
малкият Ивайло прекарвал летата 
си и режисирал представления, 
в които участвала братовчедка 
му и съседските деца… Първата 
постановка била „Криворазбра-
ната цивилизация“ заради успеха 
на мюзикъла, режисиран в БНТ 
от покойния Хачо Бояджиев. Днес 
залата на читалището е в руини, 
но Мариус иска да изиграе поне 

един от прочу-
тите си монос-
пектакли в нея. 
И е категоричен, 
че най-тежкият 
период в живота 
му е загубата на 
майка му, затова е 
щастлив, че баща 
му е все още с 
него и духът му е 
несломим. „Бла-
годаря за това, че 

се обръща внимание на работата 
ми в театъра, че телевизията е 
била с мен през всичките години, 
заснемала е първите ми монос-
пектакли и те могат да бъдат гле-
дани“, сподели Мариус.

АНГЕЛ 
АНГЕЛОВ

JULY 
MORNING 

Не искам да ме помните с добро. 
Доброто, сторено от мен,
в горчива локва примирено 
                                                шляпа.
Провесило език,
то грозно и самотно скита
и среден пръст показва всекиму...
Не искам да ме помните с добро. 

Не искам и със лошо да ме помните,
че никого не сварих да прегърна,
защото бях на кръста прикован
и лакомо облизвахме оцета – 
ухилени, прегърнати с палачите...

Искам да ме помните с надеждата
без мен светът ще бъде ясен, 
                                          чист и модър,
а злото и доброто с преплетени ръчички
очакват юлско утро,
оцвъкани от неразбиращите гларуси.
Защо ли трябва да ме помните...

*  *  *
                        На Галя
Обичам те,
когато дъждът на свойта пишеща 

машина
безкрайно ромоли.
Обичам те,
когато главата ти почива на гърдите ми
и дишам с теб.
Обичам те,
когато сълзите ти текат по бузите,
а ти си ми простила –
без да знам защо и как...
Обичам те,
сломен от срутването на представите ни
за добро и зло...
Обичам те,
защото знам, че ти единствена

ще хукнеш по пътищата опустели
на живота ми – към мен.

Обичам те.

НИКУЛДЕН
                
                              На Кирил Кадийски

Тази вечер всички трябва да слязат на 
брега.
Ще бъдат мрежите пълни
и на рибарите трябва да се помогне.
Набъбнали са лодките – 
дерат дъното на морето.
Безброй звезди блестят – единствени
жълтици, които ще подрънкват в 
шапките.

Празнична трапезата ще грее – 
Пак риба ще има, но кой знае защо
Децата весели песни ще пеят, 
С рибени люспи окичени.
По – топла ще бъде солената 

бащина длан

И майките доволни ще заспят 
върху нея.

А долу морето реве и се дави
С рибени кости, забодени в гърлото.

СИЛА 

Не скърбя за някой ден – 
забравен или прокълнат.

Не скърбя за някой ден,
пропит от спотаена злоба,
удавен в обич,
свит в юмрук.

Не скърбя за някой ден,
когато майчините сълзи
са тежки – като чук.

Не скърбя за някой ден,
изгубен за живота,
защото от смъртта
                            ще го изтръгна!
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Иван Вазов и Пенчо Славейков. 
Дори и чисто количествено два-
мата са представени равностой-
но. Същото важи и за други „ан-
типодни двойки“ поети – Пейо 
Яворов и Кирил Христов, Стоян 
Михайловски и Цанко Церковски, 
Никола Ракитин и Теодор 
Траянов...

Анализирайки общия про-
блемно-художествен облик на 
антологията, забелязваме пре-
веса на лирико-философското, 
индивидуалистичното и психо-
логическото начало. Нелишен 
от субективизъм (просто защото 
отговаря на естетическата кон-
цепция на съставителите), този 
принцип на подбор има обаче и 
предимство – придава хомоген-
ност и завършеност на сборника. 
Само това може да обясни от-
съствието на творби от Вазовата 
„Епопея на забравените“, на 
Пенчо-Славейковите „Коледари“, 
на Кирил-Христовата „Русалка“, 
на Яворовата „Градушка“; отсъст-
вие, което е забелязано от вещия 
критик Петко Росен15.

Едновременно приемници и 
обновители на поетическата ни 
традиция, неколцина млади тво-
рци се явяват в последните стра-
ници на „Българска антология“. 
Стихове като „Есен“, „Пеперуди“, 
„Утрина“, „Пред първи акт на 
Лоенгрин“,„Томление“ на Лилиев, 
„Черна песен“, „Лъст“, „Отмината“, 
„Nevеr Моrе“, „Отгласи“ на-

„НАШАТА ПОЕЗИЯ ОТ ВАЗОВА НАСАМ”
(Първата антология на българската поезия е издадена във Варна)

От стр. 10

Дебелянов, „Градът“ на К. 
Константинов, „Листопад“ на Л. 
Стоянов, „Водни лилии“, „Нощна 
буря” на Ем. Попдимитров ще ос-
танат сред перлите на българската 
лирика. Макар и ненатрапливо - от 
над 320-те страници на антоло-
гията те заемат едва трийсетина, 
- рошоглавото войнство навлиза 
със самочувствие в храма на пое-
зията. Но и толкоз скромното им 
присъствие се зловиди. Например 
някой си Соколов (вероятно псев-
доним) казва, че това са „поети, 
които никога не са сънували, че ще 
бъдат такива“16, а Сириус (псевд. 
на Ненчо Илиев) безцеремонно 
заявява, че „поети като Димча в 
България има цяла армия“ и нари-
ча двамата съставители „петнайсе-
тостепенни поети“17.

В отзивите за „Българска ан-
тология“ (от прегледаните девет 
само един е утвърждаващ!) се 
оглеждат (около)литературните 
нрави у нас в края на един пре-
ходен за литературата ни период. 
Защото в нейната критическа ре-
цепция не участва елитът на тога-
вашната критика (нито по-стари-
те д-р Кръстев, П. П. Славейков, 
Б. Ангелов, Й. Маринополски, 
нито по-младите Б. Пенев, Вл. 
Василев, М. Арнаудов) с изклю-
чение на Ал. Балабанов18, който 
е ласкаво-снизходителен, и П. 

Росен19, чиито една-две уместни 
забележки се давят в пороя от 
крайности. Оказва се, значи, че 
критическата ни мисъл не е под-
готвена да отреагира адекватно на 
усилията на двамата съставители 
да представят изчерпателно про-
тиворечивия, криволичещ път на 
българската поезия през тази гра-
нична епоха.

Но и самата антология е беля-
зана (в най-добрия смисъл) от това 
преломно време. Като прецедент, 
влечащ след себе си много риско-
ве, тя съумява да синтезира в един-
на динамична цялост основните за 
епохата проб лемно-естетически 
формации – реализъм и новоро-
мантизъм (последния в двата му 
подвида: индивидуа лизъм и сим-
волизъм), селекционирайки тех-
ните представителни творчески 
фигури и произведения. За да се 
убедим в устойчивостта на съста-
вителския избор, ще си позволим 
една съпоставка. Втората в хро-
нологичен ред антология на ли-
риката ни, озаглавена „Български 
поети“20 (1922) и съставена от 
Христо Цанков-Дерижан, за-
личава от списъка на поетите, 
включени в „Българска антоло-
гия“, Д. Полянов, Ал. Божинов, 
Гр. Лютаков, Р. Попова, И. Булев, 
Ек. Ненчева, К. Константинов - 
общо седем имена. Прибавени са 

пак толкова: Хр. Ботев, И. Грозев, 
Д. Подвързачов, Хр. Цанков-
Дерижан, Н. Райнов, Й. Стратиев, 
Й. Стубел. Простата сметка показ-
ва, че по преценка на съставите-
ля за повече от едно десетилетие 
в лириката ни са се явили само 
три нови имена, достойни за ан-
тологично представяне – Стубел, 
Стратиев и Райнов, - всички оста-
нали са творили през предишните. 
А фактът, че Хр. Цанков-Дерижан 
сам себе си е включил с два и по-
ловина пъти повече стихотворе-
ния от Ботев, потвърж дава тъжни-
те Дебелянови откровения, цити-
рани по-горе.

Случаят с Дерижан про-
вокира още една съ поставка с 
нравствени измерения. Както ка-
захме, в „Българска антология“ 
само единият от съставителите 
(Дебелянов) присъства със свои 
творби. Другият (Подвързачов) 
е предпочел да даде път на 
по-младите си ко леги, които 
пък са го провъзгласили за свой 
духовен баща. Че хумористьт 
Хамлет, принц Датски и превода-
чът Д. Подвързачов не е ценял 
себе си като поет, свидетелства 
„Автобиография“-та, публи-
кувана тъкмо в антологията на 
Дерижан. Там е написано: „...
присъствието ми във вашата ан-
тология е странно преди всичко 

за мене, а сетне за читателите. 
Поет! – Охо! Аз винаги съм си 
представлявал поета далеко, да-
леко не това“21. Дебелянов обаче 
мислел иначе и настоявал творби 
на Бащата да участват в тяхната 
„Българска антология“. А своите 
изключвал. Така, по спомени на 
Чудомир, се стигнало до взаимни 
„надхитрявания“: „Единият зане-
се тайно стихове на другия, но той 
го издебне и ги вземе от печатни-
цата. И това продължи доста вре-
ме, докато най-после Подвързачов 
се наложи и в антологията влезе 
само Димчо.“22

* * *
През 1932 г. Теодор Траянов 

ще нарече „Българска антология“ 
историческа, тъй като в нея на 
младите тогава символисти е от-
делено значително място. Поетът 
иска да каже, че това издание фак-
тически легитимира българския 
символизъм, равнопоставяйки го 
на останалите литературни на-
правления23. Можем, разбира се, 
да до бавяме и ред още спомени 
и изказвания на различни творци 
и интелектуалци, признаващи, че 
антологията им е била своеобра-
зен буквар по поезия. Но не бива 
да пропускаме и друго – че с из-
лизането на тая книга у нас начева 
съществуването си един колкото 
литературен, толкова и издател-
ски „жанр“, който търпи падове и 
възходи през годините, за да оф-
орми своята богата тра диция.

Стара Загора стана първия 
град-домакин на концерт от кон-
цертната поредица за 2022 годи-
на на проекта „Пеещи артисти“. 
На 11 септември на сцената на 
обновения Летен театър в парк 
„Митрополит Методий Кусев“ 
съзвездие от актьори, изпълни-
тели и музиканти, сред които 
музикантите от симфоничния 
оркестър на Георги Милтиядов, 
Орлин Горанов, Маргарита Хра-
нова, Орлин Павлов, Мая Бе-
жанска, Николай Урумов, Койна 
Русева, Стефания Колева, Ми-
лена Маркова – Маца, Катерина 
Евро, Мариана Попова, Добрин 
Досев, Даниел Цочев, Дарин Ан-
гелов, Весела Делчева и много 
други повече от два часа вълну-
ваха публиката. „Всички бяха из-
ключителни, дори фантастични! 

„ПЕЕЩИ АРТИСТИ“ ВЕЧЕ И НА БЪЛГАРСКАТА СЦЕНАТА
Публиката – зашеметяваща!!! 
Три биса!!!“, отрази събитието 
в социалните мрежи продуцен-
тът и инициатор на проекта Игор 
Марковски.  

Началото на концерта поста-
ви гласът на актрисата Татяна 
Лолова като прелюдия към ду-
етната й песен с Орлин Горанов 
„Любовта“ (песента ЛЮБОВТА 
– 25.03.2021 е на варненски твор-
чески екип: композитор – Доно 
Цветков, текст – Станислав 
Пенев, аранжимент – Красимир 
Илиев с 463 000 показвания на 
клипа в YouTube към момента). 
„Именно Татяна Лолова е истин-
ският вдъхновител на проекта 
„Пеещи артисти“. Посвещаваме 
този концерт на нашите учители, 
творци и приятели и на всички 
пеещи артисти, между които Та-

седмици по-рано, изненадата и 
специален подарък към староза-
горци в концерта бяха две преми-
ерни песни, които за първи път 
се изпълняват на живо: песента 
„Нямаш право“ на младата звезда 
на мюзикъла Весела Делчева (по 
стихове на телевизионната воде-
ща Наталия Симеонова, музика 
– Момчил Колев) и песента на 
Койна Русева „Защо“ (по музика 
и текст на Биляна Ангелова).

Следващият концерт на „Пе-
ещи артисти“ премина също така 
вълнуващо на сцената на Летния 
театър в град Бургас на 22 сеп-
тември, а в Деня на народните 
будители – 1 ноември бе и голе-
мият концерт в София в зала 1 на 
Националния дворец на култура-
та.

Д-р Eвелин Благоев

тяна Лолова, Тодор Колев, Сте-
фан Данаилов, Иван Балсамад-
жиев, Асен Кисимов и още много 
други.” сподели Игор Марков-
ски. Водещата Гергана Стоянова 
обяви, че проектът „Пеещи ар-

тисти“ е избрал Стара Загора за 
първия си от поредицата концер-
ти в страната заради прекрасната 
публика и модерния летен теа-
тър, с който града разполага. А 
както Игор Марковски обеща две 

На 16 ноември – Между-
народен ден на толерантността 
приключи и бяха обявени резул-
татите  на Първи Литературен 
Конкурс за ученици и младежи 
– Варна 2022 на Младежки лите-
ратурен клуб ВАРНА към Сдру-
жение Литературно Общество 
– Варна  СЛОВ и МЛАДЕЖКИ 
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН 
ФОРУМ  във Варна под творче-
ската егида на СБП и СНБП и с 
подкрепата на Община Варна: 
„НАШИЯТ ГРАД, МОРСКИЯТ 
ГРАД – ВАРНА“.

Жури в състав председател 
проф. д.ф.н. Антоанета Алипиева 
и членове: Боян Ангелов (пред-
седател на СБП), акад. Марин 
Кадиев (председател на СНБП), 
Атанас Капралов (директор на 
Националния литературен му-

„ВЪВ ВАРНА МЕЧТИТЕ СА ДРУГИ – С МИРИС НА ЛАЗУРНО МОРЕ, С ОЧИ И КОСИ НА НЕРЕИДИ…“
зей), Коста Базитов (зам. кмет на 
Община Варна), Монка Николо-
ва (директор на ЦПРЛ – Варна), 
Станислав Пенев (председател на 
СЛОВ и АСЕПИ – СЕПИ, Варна), 
реши: „Във всички възрастови 
групи има безспорни постиже-
ния, но и много произведения, 
които впечатляват с оригинални 
и вълнуващи елементи, лите-
ратурно отношение, образност, 
което определя високото ниво на 
този конкурс. И във всички пред-
ставени творби е налице стреме-
жът да се отговори на литератур-
ните изисквания и да се поднесе 
на читателя произведение с висо-
ко художествено и печатно ниво.

Поради това журито опреде-
ля по няколко автори във всяка 
възрастова група за носители на 
равностойна награда – първа (без 

втора, трета и поощрения) с цел 
стимулиране на творческия про-
цес на участниците в Конкурса 
и като се има пред вид, че този 
конкурс, който ще се провежда 
ежегодно, е първи по ред. Награ-
дата за всички отличени участни-
ци в първия конкурс „НАШИЯТ 
ГРАД, МОРСКИЯТ ГРАД – ВА-
РНА“ е ДИПЛОМ за Първо мяс-
то.“

Ето кои са първите отличе-
ни млади автори: Аделина Петьо 
Стоянова за „Моят морски град“ 
– ОУ  „Захари Стоянов“ Варна, 4 
клас, ЛК „Касталия” при ЦПЛР-
ОДК, гр. Варна; Магдалена Ге-
оргиев  Костадинова за „Варна“ 
– СУЕО „Ал. С. Пушкин“ Варна, 
4 клас; Радослав Радославов Ка-
рауланов за „Морски враг“ – ОУ 
„Добри Чинтулов“ Варна, 5 клас 

ЛК „Касталия” при ЦПЛР-ОДК, 
гр. Варна; Борис Светлозаров 
Минов за „Децата и градът…“ и 
„Варна“ – ЧСУ „Аз съм българ-
че“ гр. Варна, 6 клас; Симона Ко-
томанова за „Обичам те, море!“ 
– СУ за ХНИ „Константин Пре-
славски“ Варна, 6 клас; Екате-
рина Георгиева Алексиева за 
„Момичето и морето“ – ЧСУ „Аз 
съм българче“ гр. Варна, 6 клас; 
Магдалена Миленова Райкова за 
„Случка в морето“ – ЧСУ „Аз 
съм българче“ гр. Варна, 6 клас  
Моника Атанасова Атанасова за 
„Морето“ – ОУ „Йордан Йов-
ков“ Варна, 7 клас ЛК „Каста-
лия” при ЦПЛР-ОДК, гр. Варна; 
Славея Светославова Минчева за 
„Песничка за лятото“ и „Не спи 
морето…“ – Първа езикова гим-
назия, Варна, 8 клас ЛК „Каста-

лия” при ЦПЛР-ОДК, гр. Варна; 
Даниел Димитров Бояджиев за 
„Варненски гларус“ –  СУ за ХНИ 
„Константин Преславски“, 8 клас 
ЛК „Касталия” при ЦПЛР-ОДК 
гр. Варна; Адрияна Александро-
ва Вашева за „Писма от Варна“ –  
МГ „Д-р Петър Берон“, 10 клас, 
ЛК „Касталия” при ЦПЛР-ОДК, 
гр. Варна; Лилия Стайкова за 
„Сливане с морето във Варна“ от 
София, Даница Костова за „Нос-
талгия“ – МГ „Д-р П. Берон“, 12 
клас, ЛК „Касталия” при ЦПЛР-
ОДК, гр. Варна; Габриела Стефа-
нова от Варна за „Приливна въл-
на на варненския бряг“ – студент-
ка; Катерина Томова Кацарова на 
19 г. от София;  Виктор Свиленов 
Савчев от Варна, студент по Пси-
хология в Лайденския академи-
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КОСТАДИН
КОРУЧЕВ

КАКВО ЛИ
НЕ СЪМ ВИДЯЛ

Студена пролет – сняг вали.    
Стоя, мечтая си за лято.
Обичам те, живот, нали?
И любовта е нещо свято...

Но... тънка на живота е връвта.     
Минава лошото през всички порти.
Добрият страда до смъртта.
Мечтаят други връх… курорти...

Жаравата разровиш ли,          
остават пепел, студ и зима.
Горящи спомени дошли,
но хубаво и в тях все има...

Небесни дни, мечти – звънят,
напомнят всичко отлетяло.
И... раните не ме болят – 
устойчиво е мойто тяло...

За лошо, за добро съм жив –                        
отдавна първите петли пропяха.
Добър и лош бях, придирчив,
но дните ми добри си бяха...

Не всички кътчета видях,
но и не живях аз в клетка.
Добре и лошо проумях – 
и имам своя равносметка.

Макар животът да е строг,
все още сам вървя по друма.
Знам, всичко има епилог – 
стихът не е последна дума...

ПРОЛЕТНО
НАСТРОЕНИЕ

Лети през клонките тук сякаш фея –  
лъх топъл милва спящата гора…
Звънчета бели белват се под нея
дървета блесват с пролетна кора...

Снежинките се стоплят и се чудят
къде остана вчерашният мраз?  
Кокичетата пъпки цветни будят – 
за минзухара идва слънчев час...

В небето птици волни песни пеят – 
гората с топли гласове шепти.
Деца излезли тичат и се смеят,
в полето вятърът игрив трепти...

Надежди нови всяка пролет носи.
И погледът изпълнен е с мечти…
И идват после важните въпроси.
Земята в облачета пухкави лети.

ПАЗЕТЕ СПОМЕНА

Безгрижно детството ни мина.
Живееш после, сякаш ден за ден.

Летят година след година
и само спомени остават в мен.

Да пазиш спомени е трудно.
Да пазиш тайни – Бог ще разреши.
В човек се ражда вяра чудна
и колко лесно е да се сгреши…

Открил съм любовта човешка.
Посрещам смело подлостта с пестник.
Изплащам си и всяка грешка, 
но някъде оставах и длъжник…

Съдбовен е днес всеки спомен,
донесъл мъка, радост и любов.
Живее моят свят огромен
с усмивка… Търси спомен нов.

КАТО МЪЛНИЯ
В НЕБЕТО

Небето исках да ме разбере –
да литна воля даде ми… И вярност...
Романтиката търсих и в море – 
показваше назъбена безмерност.

Живях аз в тътен звезден на стрели, 
летящи в огнен полет над Земята:
обичам да се вият в кръг орли,
подпрели на крилете небесата...

Живях години с двете си мечти – 
вълни под мене да браздят морето.
И... както волна птицата лети,
да шаря като мълния в небето.

СЪБРАНИ СПОМЕНИ
ЗА СТАРОСТТА

Край пътя цъфнали цветя големи
ухаят пак в завидна белота.
Луната липсва – има си проблеми,
но... после блясва в свойта светлина.

Говорихме с теб все неща известни.
По радиото чухме своя блус.
Щурците – луднали ни пяха песни.
Небето си тъмнееше напук...

Очаквахме над нас луна голяма.
Стопи се самолетната бразда…
На тъмнина и любовта е няма.
Очите търсят своята звезда...

Луната късно над балкона мина
и... тъмна би останала нощта...
Но в разговори с думи доловими
примамливо ни светеше свещта.

Луната бавно в утро се изгуби – 
човешката любов е в нежността… 
Човек в такава нощ, ако се влюби,
събира спомени за старостта.

ИЗПОВЕД НА ГОДИНИ 

Събирам с воля мислите безпътни
надниквам и в пътеките незнайни.
С проблемите на вечно жаден пътник
все търся отговор на земни тайни.

Мечтите ми – моряци ненаситни –
към всеки бряг като вълни летяха,

Земята гледащи с очи магнитни,
орли, докосващи небето бдяха.

Поглеждах и градините цъфтящи
с растящи корени, живец за хляба.
И в храма монахините мълвящи,
как молят Бог за вяра в раба...

Познавам хора с шапки и с барети – 
пируващи победи над сълзите.
И в устрема на мощните ракети
загадки търсех с полет към звездите.

Не можеш с нищо днес да ме изплашиш
живот – побран в човешки джоб… 

Ваятел...
Без слава, почести да ме изпратиш
аз съм щастлив. Бях смел и с теб 

приятел!

МОЖЕ БИ МЕ Е 
ЗАБРАВИЛА ГОРАТА?...

Колко е жестока думата забрава!
Колко ли тъга ще имат мойте дни?
Край морето, без зелената дъбрава
страдам с жалост за родопски 
висини...

Може би ме е забравила гората – 
колко пъти ми е спирала дъха?
Как ме е люляла тя самата
в клоните с родопска песен на върха!

Няма да се върне детството в букака
с песента, която още там ечи.
Само спомен за приятели в лещака
тъжно мокри днес пак моите очи...

СТУДЕНА ЕСЕН

Листа на есен падат и жълтеят,
загубват пролетната резеда.
Приятелите нейде се пилеят,
дано не ги е стигнала беда...

И есенното слънце грее бледно.
И птици бягат някъде на юг.
Излъган от жена съм с чело ледно… 
Любимата ми е отишла с друг!

Размислям, късна есен, хладно време.
Лъжата в съвестта си няма храм.
Приятелството за едни е бреме…    
Вървя смутен по улиците, сам.

Завърне ли се, как ще се преструва?
За поглед ще намери ли кураж?
Морето изоставено бушува
в скали самотни, в чакащия плаж.

Цветята есенни са пак красиви.
Едно си нямат, пролетния мирис свеж...
От есен, зима и жени лъжливи, 
душата ми е в белота и скреж!     

КОГАТО ЛЮБОВТА 
ЗАГИВА

Не съм те виждал, скъпа, дълго време.
Любов не можеш в миг да умъртвиш. 
Не съм ти вече и любовно бреме.
Ти, също – в неизвестност – си мълчиш?

Година мина, слънцето си грее.
Звънят по-малко телефони в нас, у вас.
Какво от нашата любов ще оцелее?
Да те повикам вече нямам глас.
 
Вървя по улиците сам, разсеян,
а ти навсякъде край мен бръмчиш.
Бях с тебе горд, дори самонадеян... 
Разлюбен вече, страдащ… И мълчиш... 

Човек, загубил любовта, се учи. 
А ти – на друг предлагаш своя чар. 
Не зная с теб, какво ли ще се случи.
Но знам, не съм ти вече твоя дар!

Но любещият винаги прощава.
Това от мен добре, ти, запомни. 
Виновният тъй лесно обвинява,
а влюбения Господ го вини!

Ако след време с друг си тъй щастлива,
защо ли трябва да съм завистлив?
Когато любовта при нас загива, 
Аз зная – някой друг ще е щастлив!

ОЧИТЕ
ЛЪЖЕХА МЕ
ВСЕКИ ДЕН

Безумно влюбих се в очи красиви:
момиче русо, нежно – бях пленен.
Не вярвах, че очите са лъжливи 
и да ги гледам исках всеки ден...

Морето синьо виждах в тях, омайно. 
Море как лъже, люби и бучи…
Защо не минах някак си нехайно?
Защо ли ставах слаб пред твоите очи?

Заглеждах ги с безумна всеотдайност – 
дали те ще се вгледат малко в мен.
Но виждах: погледите са случайност.
И лъжат ме очите всеки ден...

Минаваше край мен красива, страстна…
Докосвах те с дъха на плах елен…
Но истината беше все ужасна – 
очите лъжеха ме всеки ден!

МЪДРОСТТА
НА ВРЕМЕТО

Времето изпича своя хляб
с дъх на идваща в нас старост,
че светът без мъдрост ще е сляп – 
паднат ли звездите няма радост...

За какво не мислих, не копнях,
че отвред живот да виждам?
На човека гордостта възпях
с нищо аз не го обиждам.

На земя без хора, без очи
ще минават в мрак все дните.
С мъдрост животворните лъчи,
пазят на живота ни следите...

Ако хора лоши или зли
беден тебе и слепец наричат,
песните им за любов дори,
хората до гроб не ще привличат. 
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чен университет, Нидерландия; 
Мария Иванова Рускова за „Моят 
град“, 28 години от Варна; Георги 
Лолов – курсант във ВВМУ „Н. 
Й. Вапцаров“ Варна; Ванина Лю-
бомирова Кузова за „Носталгия“, 
„Обрулено море“, „Летен порив, 
„Варненска есен“ – студентка 
ЛК „Касталия” при ЦПЛР-ОДК, 
гр. Варна; Мирослав Георгиев за 
„Вечният град и морето“.

МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА 
КОСТАДИНОВА – 4 клас, 
СУЕО „Ал. С. Пушкин“, Варна

Тъй хубава си Варна, Варна, 
Варна,

мой прекрасен морски град!
Със сините вълни 
и плажовете бели!
С моряците в морето
и чайките в небето!
Тъй хубава си Варна, Варна, 

Варна!
Ти си моя роден град.
И винаги ще помня, Варна
морския ти аромат!

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ – до 
30 години

ВЕЧНИЯТ ГРАД
И МОРЕТО  

Песен пеят вълните раздиращи
за приказен град до синята шир.
Песен синя с легенди, напиращи
за морския град, изграден от 

сапфир.

Вечният град на древност ухае,
името гордо си носи – Одесос.
Чрез морския бриз ярко сияе,
излязъл от исторически епос.

Жадно докосват се град и море,
прегръщат се на пясъка жарен.
Целувки си дават под синьо 

небе,
поглеждайки към залеза ален.
 
От хоризонта кораб пристига,
вековният град цял се разгръща.
Красотата си Варна разкрива
градът, в който всеки се връща.

КАТЕРИНА ТОМОВА КАЦА-
РОВА – 19 г., София

OДЕСОС – ГРАНИЦА МЕЖ-
ДУ НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ, 
МЕЖДУ МИТ И РЕАЛНОСТ

Полис, търсен от истори-
ците на световната карта в про-
дължение на множество векове. 
Крепост, обсадена от Филип Ма-
кедонски и Лизимах преди 1700 
години. Град, където Домициан 
разрешил да секат свои собствени 
монети. Средище на велики пи-
сатели, художници. Дом на рели-
гиозни водачи още от времето на 
епископ Амплий, последовател на 
св. Апостол Андрей. 

И разбира се – родилната 
люлка на красиви нимфи, на мор-
ската пяна, на неспокойните чай-
ки, на студения, северен бриз…

Варна вълнува сърцата с кра-
сотата на своята градина, Едема 
на Българското Черноморие, пар-
кът-слънце и дарява хората със 
способността за съзнателно съ-
зерцание.

Панорамата на града предста-
влява веранда към света на нереи-
дите  и русалките.

Варна е портал към античните 
прелести и към обетованата земя 
на бъдните копнежи, по-бистри от 
отраженията на медузите в лазур-
ната морска вода.

От варненския бряг поетът и 
певецът отправят най-смелия взор 
към надеждата и подобно на древ-
ноелински рапсоди и аеди започ-
ват с ликуващи нотки в гласовете 
да възхваляват горещите варнен-
ски лета, навяващи носталгия по 
младежките спомени, по юноше-
ските химери, по детските виде-
ния и вече безвъзвратно изчезна-
ли невинни представи.

В някогашния Одесос чай-
ките пеят мелодични песни, тъй 
като може би представляват пре-
върнали се в морски птици краси-
ви девойки, сестри на героична-
та Калиакра, издънки от нейния 
храбър девически род, а морската 
пяна на брега бива усетена като 
ласка от нежната кожа на красива 
млада жена, наложница на Посей-

дон и черноморското дъно.
Варненци притежават меч-

тателски, насочен към звездите 
визионерски поглед, уверен в уто-
пичността на копнежите си за съ-
вършен, вечен живот.

Одесоските храмове са пор-
целаново-бели, а изписаните ли-
кове на светци и мъченици греят в 
слънчеви нюанси и сияещи багри, 
отправили благочестив поглед 
към съзерцаващия ги поклонник 
на Христос, замислен за съдбата 
си в бъдеще, закопнял за Спасе-
нието, повярвал в Царството Не-
бесно.

Варненският пристан е пред-
назначен за уморени от мечти ко-
рабокрушенци в океана на живота 
и терзанията в неговата шир.

И не на последно място – във 
Варна мечтите са други – с мирис 
на лазурно море, с очи и коси на 
нереиди, излъчващи хладния бриз 
на обичта към широкия, смел 
Космос на Твореца, залят от раз-
вълнуваните талази на опияне-
нието от надеждата, мъдростта и 
вярата в светлата бъднина.

От стр. 12
„ВЪВ ВАРНА МЕЧТИТЕ СА ДРУГИ – С МИРИС НА ЛАЗУРНО МОРЕ, С ОЧИ И КОСИ НА НЕРЕИДИ…“

КРИЛАТИТЕ ДЕЦА НА ВАРНА ОТ ДГ „КРИЛАТКО“ УЧАТ И ДРАМАТИЗИРАТ НОВИ ПРИКАЗКИ И ДЕТСКИ 
СТИХОТВОРЕНИЯ НА СРЕЩА С ПИСАТЕЛИ ОТ СДРУЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНО ОБЩЕСТВО - ВАРНА (СЛОВ)

Единадесет години вече в ДГ 
№ 31 ,,Крилатко“ – Варна, къде-
то директор е писателката Еле-
на Ташева – член на Сдружение 
Литературно Общество – Варна 
(СЛОВ), на АСЕПИ – СЕПИ, Ва-
рна и на Съюз на независимите 
български писатели (СНБП) се 
отбелязва седмицата на християн-
ското семейство с богата култур-
но-познавателна програма, с ак-
тивен творчески акцент от страна 
на преподаватели и възпитатели. 
Традиция е тук да се канят хора на 
изкуството – музиканти, писате-
ли, художници, както и известни 
хора с различни професии, дос-
тигнали високо ниво в професио-
налната си дейност, имащи сери-
озно и отговорно отношение към 
семейството, децата, възпитава-
нето и подготовката за училище и 
за живота на младото поколение.

В културната седмична про-
грама 2022 г. на детската градина 
беше включена среща с писатели 
от Варна, допринесли за утвър-
ждаване на нравствените и хрис-
тиянски ценности в обществото и 
в семейството, със значимо твор-
ческо присъствие в живота на вар-
ненци и в национален аспект. 

На 21-ви ноември 137 деца 
от детската градина се срещнаха 
с изявените български писатели: 
Станислав Пенев, Румяна Дими-
трова – Кирова, Варта Берберян – 
Гарабедян, Веска Янакиева, Иван 
Ненов, Георги Ковачев. Всички 
те имат творчество и за деца, из-
вестни са и са обичани от децата в 
детските градини със своите „дет-
ски“ книжки и изпълнения: „Про-
лет в гората“, „Есен в гората“, 
„Големи разкази за малки деца“ 
(Румяна Димитрова – Кирова), 
„Азбука в стихове и картинки“, 
„Математика в стихове и картин-
ки“, „Дидактични игри в стихове 

На стр. 16

ТАЛАНТИ НА БРЕГА
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На 29.10. 
2022 г. бяха обя-
вени наградите 
на Първи Национален 
Поетичен Конкурс с 
Международно учас-
тие – 2022 г., посве-
тен на П. К. Яворов 
(НЧ „Искрица – 1901“ 
с. Скобелево, Общи-
на Димитровград). 
В Скобелево Яворов 
работи за кратко като 
телеграфист в края на 
1894 г. и в началото 
на 1895 г. на местната 
железопътна гара. Из-
вестно е, че тогава той 
става свидетел на не-
волите на арменците и 
пише елегията „Арме-
нци“, в която отразява 
трагичната съдба на 
арменските изгнани-
ци. Стихотворението е 
публикувано за първи 
път в списание „Ми-
съл“ през 1900 г.

Жури в състав Атанас Капра-
лов – директор на Националния 

СЪВМЕСТНА ПУБЛИКАЦИЯ НА В. „ЛИТЕРАТУРА И ОБЩЕСТВО“ И СП. „МАТАДОР“
НАГРАДА ЗА ПОЕТА ОТ ВАРНА СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ

литературен музей, акад. Марин 
Кадиев – председател на Съюза 
на независимите български пи-

сатели (СНБП), Тодорка Ни-
колова – писател, журналист, 
член на УС на СНБП класира 
на първо място с цикъл от три 
стихотворения – „Вълненията 
на Яворов“ („Дълбоки очи“, 
„Любов на кръста“ и „Скоро 
минах Христовата възраст“) 
поета от Варна – Станислав 
Пенев. 

Впечатляващо е, че и 
трите си творби Станислав 
Пенев е написал в гр. Елена 

през м. юли 2022 г. в двора на 
родната къща на Мина Тодоро-

ва – всеизвестната любима на 
поета Пейо Яворов, на която са 
посветени някои от най-силните 
му стихотворения: „Благовеще-
ние“, „Вълшебница“, „Две хуба-
ви очи“ и други, а след смъртта 
й (на 20 годишна възраст на 14 
юли 1910 г. в Париж, Франция) и 
драмата „В полите на Витоша“, 
в която описва отношенията си 
с Мина. 

***
И още нещо… На много от 

съвременните българи не им е 
известен важен исторически ли-

тературен факт, 
свързващ името 
на поета П. К. 

Яворов с град Варна като изда-
телски и литературен център: 
първата стихосбирка на П. К. 
Яворов е издадена в град Ва-
рна през 1901 г. („Издание на 
Стефанъ Георгиевъ“) в печат-
ницата на Стефан Георгиев със 
заглавие „Стихотворения П. К. 
Яворов“ (84 страници: 2 – ти-
тул, 80 – творчество, 2 – „СЪ-
ДЪРЖА“-ние). В нея са включе-
ни известните Яворови творби 
„Лист отбрулен“, „Минзухар“, 
„Павлета делия и Павлетица 
млада“, „Луди млади“, „На един 
песимист“, „Арменци“, „Гра-
душка“, поемата „Калиопа“. 

Фототипно издание на пър-
вата стихосбирка на П. К. Яво-
ров отпечата наскоро в черно-
морската столица на България  
ИЗДАТЕЛСТВО МС ООД – ВА-
РНА (за желаещите да притежа-
ват стихосбирката morskisviat@
gmail.com , телефон 0887 139 
974 ).

Гергана Кирякова

СТАНИСЛАВ
ПЕНЕВ

Цикъл стихотворения 
„ВЪЛНЕНИЯТА НА ЯВОРОВ“

ДЪЛБОКИ ОЧИ

Тази нощ и окото на бухала          
ще запомни едно съзаклятие –        
как върлуващи покрай нас духове
да ни скарат ще искат с приятели.

Тази нощ ще забравим леглото си
и ще паднем навярно от кулата,
че не вярвам в легенди и опуси – 
те отдавна за мен са под нулата.

Тази нощ всичко ще е отворено – 
световете ще влязат завинаги
на живота ни в живите корени
и в крилете на дните отминали.

18.07.2022 г., гр. Елена

ЛЮБОВ
НА КРЪСТА

Извира любовта ми в този свят –        
нашепват чувствата една поема.
Но свършва бързо тя – зад мен, назад          
единствен споменът не се променя.

Изплел е здрава мрежа от мечти – 
живота ми улавя с нея сръчно.             
И невъзможното в духа шепти – 
прогонван съм и търсен неотлъчно…
       
Привлечен от жена – за кой ли път,
наистина намирам в нея рая?...       

А полюсите вечни ме зоват                      
да търся щастието, да витая…

На Мина силата, на Лора нежността,
на Калиопа младостта и красотата
ме правят жертва – порив на страстта,                  
а любовта изгаря в тъмнината.

И всяка радост реже нож студен – 
до смърт кален от бурите в душата:
осъден съм да бродя съкрушен –                      
слепец си вече с грях към светлината.          

Пак търся любовта, но тя мълчи –                  
живее с образ земен днес в съдбата…
Очите казват всичко на очи,
превърнати в криле на чистотата.

20.07.2022 г., 16.04 ч. в двора пред 
къщата на Мина Тодорова, 
гр. Елена

***
СКОРО МИНАХ ХРИСТОВАТА 

ВЪЗРАСТ,
но оставам аз жива мишена…
Нека тичат… Отдавна не бързам:
всяка възраст ми дава – не взема. 

И обижда ме времето – кротко
по ръба то на покрива ходи,
а не спира – дарява с уловка,
че в нас вечното всеки ден броди…

Аз съм пратеника на мечтата – 
до човека доброто да стигне,
да отвори изцяло вратата
и вулкан нов дори да изригне…

Ще намеря брега си… С прибоя
ще премина през огън и жупел,
че бленуващ надеждата своя           
и Голгота с живот съм изкупил.

21.07.2022 г. гр. Елена

Трясъкът беше оглушителен. 
Лили се стресна и чинията полетя от 
ръката ѝ към пода. „Трябваше вече 
да съм му свикнала...” промърмори 
тя веднага след като сърцето ѝ въз-
върна обичайния си ритъм. Все още 
не можеше да си обясни как е въз-
можно една интелигентна жена като 
нея – уважаван специалист в своята 
област, да се принизи до такава сте-
пен, че да се вълнува от междусъ-
седски вражди и войни на дребно. 
„Не му обръщай внимание, не му 
обръщай внимание...” повтаряше си 
тя като мантра всеки път когато Пе-
тров от горния етаж проявеше „ни-
щожното си възпитание”, но вече 
беше стигнала до ръба. Ето и този 
трясък! Тенджера ли беше изпуснал 
или стъклена фруктиера?... Сякаш 
повече приличаше на трясък от счу-
пено стъкло… Каквото и да беше, 
трябва да е било тежичко, че чак 
полилея се разлюля. И това в тихия 
следобед, и то в неделя! 

Ако беше делничен ден по 

МАГДАЛЕНА МАРКОВА

СЪСЕДИ

това време тя щеше да е на работа в 
Аквариума и да се занимава с изслед-
ването на най-новата придобивка на 
научния институт. Скелетът на риб-
ката, която проф. Стратев от БАН им 
изпрати, на пръв поглед не можеше 
да събуди ентусиазъм сред колегите 
ѝ, но на втори… Това беше находка, 
предизвикателство, птиче кацнало на 
рамото веднъж в живота! Нейна беше 
заслугата, че прозря какво всъщност 
се крие зад това скромно скелетче. И 
ако успееше да опази наблюденията 
си от другите за по-дълго време, току 
виж, че е успяла да публикува статия-
та си в списание „Морско дъно” пре-

ди останалите да се усетят. И тогава 
никой вече нямаше да злослови, че 
цяло десетилетие тъпче на едно мяс-
то. А както вървеше сега, току виж, 
че са ѝ предложили да излезе в „за-
служена пенсия”. И как няма! Нали 
начело на Института вече е Митков... 
Чакат ги само да завършат гимназията 
и хоп – готово! Ето ти новоизлюпен 
доктор на науките! Много важно, че 
бил открил и описал някакъв нов би-
ологичен морски вид. Голяма работа! 
При толкова морета и океани, все ще 
има и някой неописан вид. Виж, този, 
новият скелет… Та тази риба ще да 
е живяла поне преди десетки хиляди 
години! Но нека излязат резултатите 
от последните изследвания, тогава ще 
видим…

– Зън-зън-зън! 
Мелодийката на звънеца на вход-

ната врата беше старомодна, но зато-
ва пък оглушителна. Този път Лили 
не изтърва нищо, просто защото ръ-
цете ѝ бяха празни, но пък се удари 
в малката масичка в коридора, където 
все още стоеше стационарният ѝ те-
лефон с дръжка от слонова кост. От-
вори рязко входната врата.

– Иванова, да ти се намира някоя 
излишна ваза, че внучката ми донесе 
вчера цветя за рождения ми ден и аз 
реших сега да сменя водата, ама, ей-
на, изтървах вазата.

– Сега ли намери да чупиш вази 
– точно в неделя следобед, когато хо-
рата си почиват! Изкара ми акъла! – 
разфуча се Лили.

– Извинявай, много съжалявам. 
Ама, викам, да ми дадеш една ваза…

– Ваза ли! Ти буркани нямаш ли? 
Баба ти все във вази си топила цветя-
та! 

– Ясно, няма да ми дадеш, раз-
брах. Е, извинявай, такова…

И като наведе глава Петров бавно 
започна да се измъква от артилерий-

ската канонада…
– Като ти е донесла внучката ти 

цветя, защо не ти е донесла и ваза, 
щом те знае колко си сръчен? Щеше 
да си имаш резервна! – не млъкваше 
Лиляна.

– Е, поне имам внучка… – про-
мърмори под мустак Петров и заи-
зкачва бавно стълбите.

Лиляна тръшна вратата и ре-
шително се насочи към дневната, 
препълнена с масивни, резбовани 
мебели. Върху всяка повърхност 
бяха наредени безброй произве-
дения на приложното изкуство от 
дърво, стъкло и порцелан. В средата 
на стаята върху голяма кръгла маса 
още с влизането в очите на човек 
се натрапваше огромна кристална 
ваза, от която надничаха пъстрите, 
безжизнени очи на китка паунови 
пера. Бяха потънали в прах, но ня-
маше никаква опасност Лиляна Ива-
нова да разбие на пода прекрасната 
си ваза. Отскубнатите паунови пера 
нямаха нужда да им се сменя вода.

ТАЛАНТИ НА БРЕГА
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ПЕТРА
ГАБАЛОВА

ИЗГРЕВЪТ

Обагри се небето в алено 
и пламнаха морето и брега, 
че нещо вечно е запалено – 
така прекрасен е света!

И сякаш стъпваш по вълните 
в пътеката от слънчеви лъчи, 
дори умората от дните 
със този изгрев не личи.

Изгрява и зората в тебе, 
преборила и болка от тъга 
и си повтаряш, има време 
да опознаем с теб света!

Събужда се денят отново – 
по-светъл и усмихнат ден, 
аз чакам да се случи нещо ново 
да е добро за теб и мен!

16.05.2019 г.

ЛУННАТА ПЪТЕКА

Нощта се спуска, морна и студена, 
окъпана със хиляди звезди 
и сякаш пламва цялата вселена, 
когато светъл кръг се появи.

Изплува бавно, нежна и красива
 царицата на нощния покров,
 поела своя път в небето сиво 
със светлина, потайност и любов!

А вечерта е тъй омайна 
забулена във мрак и тишина 
да гледаш към небето тайно,  
да чакаш плахо сродната душа.

Да тръгнете по лунната пътека, 
осеяна със бляскав лунен прах 
и двамата с една надежда лека, 
че любовта ви не е грях!

15.08.2019 г.

ПРОЛЕТНО УХАНИЕ

На люляк въздухът ухае, 
цветята пръскат аромат, 
а слънцето се мръщи и нехае, 
че се събужда този свят.

Животът бавно се възражда 
и пролетта настъпва пак 
зеленината ни обгражда,
а няма вече студ и мрак.

Ухание обгръща сетивата, 
а пулса бие ускорен 
и леко става на душата, 
че ти се чувстваш окрилен!

И тази зима си отиде,
оставила и болка и тъга, 
очаквам с тебе да се видим 
и да поемем пътя си сега!

12.04.2019 г.

ДЪГАТА

Топъл дъжд се стеле над полята 
въздухът ухае на треви 
и дъга се спусна над реката
като цветен обръч се изви.

Онемяла гледам към небето 
и към грейналия небосвод,
в мен събужда се детето – 
спомени за този мой живот.

А дъгата, лека многоцветна, 
озарява с вяра детските мечти 
и надеждата им като клетва, 
че мечтата може да лети!

17.09.2020

СВЕТУЛКА

Самотното фенерче заблещука, 
разпръсна тъмнината на нощта – 
от где се взе мъниче тука, 
изгубено сред пустошта?

Ти носиш светлината в мрака
и всички знаят за това, 
стопаните с любов те чакат, 
започват жътвата сега.

Децата все в игри те включват – 
да сочиш пътя им така, 
дали от тебе ще се учат 
задружни да са те в игра?

Светулчице, любима моя, 
ти връщаш ме пак в младостта,
изгубеното детство свое 
да търся още в зрелостта!

29.06.2020 г.

ЕСЕННА ТЪГА

Оловни облаци, мъгли се стелят 
и мрачно става синьото небе, 
а птиците отново се разделят,
поели пътя, който ги зове.

Тъй тихо шепне цветната алея,
изпъстрена със златните листа, 
богата и красива е за нея, 
но малко тъжна есента.

И тежки стават стъпките ни в мрака,
заслушани във вятъра студен – 
дали ще има някой да ни чака 
и в този отминаващ ден?

Децата ни, оставили родина, 
живеят там – в забързания свят,
далеч от нас в избраната чужбина… 
И молим се да имат път назад!

22.09.2021 г.

МИГЪТ

Мигът, когато се събудиш 
щастлив, че дишаш още 
замисляш се или се чудиш 
с живота си до снощи.

Че, той е кратък и опасен 
от мигове на срещи – 
дали си винаги съгласен 
ти с този там отсреща?

Приятелят, дали е верен 
и чувствата взаимни 
с любимия си в час вечерен 
и в мигове интимни.

Миг на топлина и в ден студен, 
миг за изгрева на твоя ден. 
Мигове трудни и мигове сладки, 
трепетни, силни, но винаги кратки.

Те душата ни разтварят, 
но никога не се повтарят!

ПРИЗРАЧЕН ГРАД 

Тишината приспива града,
 онемял от внезапна тревога 
да се съмне, да дойде деня 
ще се молим за мъдрост от Бога!

Невидим враг ни посети 
отвори във телата рани, отвори ни 

в телата рани,
дали ще може да се укроти – 
вярваме, това да стане.

Природата и тя мълчи,
в утробата си гняв стаила, 
кой може да я победи 
има ли такава сила?

Животът е една борба 
с природните и живи сили 
човекът бързо го разбра 
и болестта ще си отиде!

09.03.2020 г.

РАВНОСМЕТКА

Какво съм аз? Прашинка сива 
дошла със облак на света,
залутана, загубена, сама 
да търси своята съдба.

Обръщам се назад и виждам 
малка диря, останала от мен. 
Моята звездица, моя път 
ще следва, всеки ден!

Не! Не съжалявам за всеки миг 

неизживян, защото се надявам, 
да имам шанс напред 
макар и малък още 
да давам с шепи 
и да получавам.

И когато дойде краят, 
да излетя в безкрая, 
издухана от времето –
прашинка
сива!

24.12.2021 г.

ПРЕРАЖДАНЕ

Защо сънувам този сън 
повтаря се от край до край, 
когато се разсъмне вън 
се чувствам още в този рай.

Владетелка ли съм жена, 
обсипана с блага обилни, 
а в този свят съм пак сама, 
преструвам се на много силна.

Но искам да се преродя 
аз в кратък миг да не сънувам, 
да видя другата страна – 
дали такава съществува?

Усещам и в съня любов – 
тя отвсякъде извира,
животът вече ми е нов,
 че аз политам във всемира.

07.01.2022 г.

и картинки“ (Веска Янакиева, Станислав 
Пенев), Зайчето и Шаро“, „Палавникът 
Вики“, „Кумчо Вълчо и Лисана“ (Георги 
Ковачев), драматизации на различни произ-
ведения от деца на Иван Ненов, детски сти-
хотворения на Варта Берберян – Гарабедян.

Младежкият екип от детски учители: 
Антония Илиева, Елена Ненкова, Валенти-
на Христова, Кристияна Секулова, Татяна 
Христова и Кезбан Тефик, драматизираха 
детската поема ,,Зайците и Шаро“ от Ге-
орги Ковачев. А подготвителните групи, 
особено, с голям интерес изслушаха худо-
жествените произведения, изпълнени от 
авторите им, реагираха емоционално и точ-
но. Някои от децата бяха научили наизуст 
стихотворения на присъстващите поети и 
с голямо вълнение и радост ги рецитираха.

Директорът на ДГ № 31 „Крилатко“, 
Варна – Елена Ташева отбеляза, че седми-
цата на християнското семейство е само 
един от творческите календарни моменти в 
плана на детската градина, с които се въз-
действа на детското светоусещане и писа-
телите в него имат водеща роля във всички 
инициативи за децата всеки ден.

КРИЛАТИТЕ ДЕЦА НА 
ВАРНА ОТ ДГ „КРИЛАТКО“ 

УЧАТ И ДРАМАТИЗИРАТ 
НОВИ ПРИКАЗКИ И ДЕТ-
СКИ СТИХОТВОРЕНИЯ

НА СРЕЩА С ПИСАТЕЛИ 
ОТ СДРУЖЕНИЕ ЛИТЕРА-

ТУРНО ОБЩЕСТВО -
ВАРНА (СЛОВ)

От стр. 14

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ
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……………………………...
Щом затворя очи, въздухът 

около мен се изпълва с мириса 
и глъчката от моето детство в 
родния Созопол. Древна Апо-
лония Понтика, хилядолетна 
крепост с неразгадани тайни, 
измити от времето, ветровете и 
бурното море. Аполония, която 
е владеела земите от Анхиало 
(Поморие) чак до Тинеада (Ине-
ада, Турция). Погледнат отгоре, 
градът наподобява огромен бо-
туш, трите страни на който се 
къпят в бистрите води на море-
то. Със сушата го свързва тясна 
плажна ивица. Тук няма дворо-
ве и градини. Всяка педя земя 
е скъпернически разпределена. 
Стари дървени къщи, постро-
ени в елински стил, все още 
тук-там напомнят за миналото, 
което сега е погълнато от бетон 
и човешка лакомия. Уличките – 
тесни и калдъръмени напомнят 
плетеница от арабски квартал. 
Малък и уютен пристан, който 
навремето беше център на чер-
номорския риболов. Сурови и 
изпекани от слънцето и солта 
лица на рибари. Тук няма къща, 
от която да не се е пръкнал мо-
ряк, обиколил световните оке-
ани с корабите на „Океански 
риболов“. Защо и как, все още 
никой не е обяснил смяната 
на имената на града Аполония 
Понтика в Созопол – град на 
спасението…

…………………………
Още в първата четвърт на 

миналия век тук, натоварили 
пълни каруци с всичко необхо-
димо за дълъг престой, прис-
тигат Златю Бояджиев, Цанко 
Лавренов, Васил Бараков, Да-
вид Перец, Данаил Дечев, Ма-
рио Жеков, Никола Танев, Иван 
Ненов, Александър Мутафов... 
Действително цяло съзвездие. 
А тогава условията за живот 
са си били мизерни. Дори аз на 
шега предложих в началото на 
града да се постави плоча – Пс. 
Пс. Превод от гръцки на „Псари 
и Псира“ – РИБА И ВЪШКИ. За 
жалост, това беше тогавашната 
действителност в Созопол, но 
тя не бе пречка за творците да 

САВКО КАЛАТА 

ИЗ „МОЯТ ГРАД“ В „МОЯТ СОЗОПОЛ“
видят в нея Красотата.

………………………….
После Созопол за дълго 

стана гранична зона и дотук се 
стигаше само с издаден от гра-
ничните власти „открит лист“. 
Но това не бе пречка за млади-
те творци като Найден Петков, 
Александър Петров, Лика Янко, 
Христо Нейков, Златка Дъбова 
да идват често. Рисуват и за-
вързват трайни приятелства с 
рибарите и техните семейства, 
организират създаването на Ба-
зата на СБХ. Художници, нато-
варени с бои, скицници и плат-
на, идват през всичките годиш-
ни времена. Тук са бургазлиите 
Киро Симеонов, Георги Баев, 
Генко Генков. По-късно Иван 
Киров, Димитър Киров, Ми-
халис Гарудис. И всички те си 
тръгват с картини на моя град, 
с които участват в наши и чуж-
дестранни изложби. А повлече 
ли някой крак, тръгва върволи-
ца. Ето че и писателите са на 
прага. Веселин Ханчев, Валери 
Петров, Иван Пейчев, Констан-
тин Паустовски, който възхитен 
от града, хората и атмосфера-
та, написва книгата „Амфора». 
Тук „дишат свободно“ Стефан 
Цанев и неповторимият Хрис-
то Фотев. И как си представяте 
нещата без присъствието на ки-
наджиите Рангел Вълчанов, За-
хари Жандов, Георги Алурков 
– Алурката, а след тях цяла ко-
хорта от артисти, „къде без тях“. 
Тук вече се снимат по три-чети-
ри филма годишно. По примера 
на СБХ Народният театър, пи-
сателският и Съюзът на филмо-
вите дейци си правят творчески 
бази. Созопол вече е прочут ку-
рорт. Димо Димов създаде и ут-
върди фестивала „Празници на 
изкуствата Аполония“, провеж-
дан с неизменен успех от 1984 
година. Има и една група хора, 
които се грижеха за запазването 
на облика на Созопол. Това бяха 
големите архитекти –  директо-
рът на Националния институт за 
паметниците на културата Иван 
Николов и главният архитект на 
града Михаил Соколовски. 

…………………………….

Уви, това остава в миналото 
и дано не съм ви дотегнал с тази 
суха наглед статистика от имена 
и факти на хора, допринесли с 
творчеството си за увековечава-
нето на Созопол.

Но, за жалост, … това е гра-
дът от моето детство. Сега гра-
дът се простира на километри 
извън ботуша. Стотици хиляди 
тонове бетон заливат скали и 
поляни. Неугледни бетонни чу-
довища, плод на алчни архите-
кти, задоволяващи капризите на 
министри, депутати, бизнесме-
ни, мутри и мутреси... А хора-
та, онези сурови, но доблестни 
мъже – рибарите са останали в 
миналото като избледнял спо-
мен. Споменът на моето дет-
ство е вече като мираж на несъ-
ществуващ хоризонт.

Сега, провирайки се между 
паркиралите коли, задръстили 
тесните калдъръмени улички, 
пред мен изплува споменът 
за тишината и спокойствието. 
И сякаш виждам паркиралите 
лодки пред къщите на стопани-
те си. Да, точно паркирали. Това 
си беше атракция, ритуал. След 
като приключваше сезонът на 
риболова, тайфата се събираше, 
изтегляше лодката на брега вър-
ху фелензи и после следваше 
команда – ОРТОМА, БУТАЙ! 
Ние, хлапетата, търчахме отзад 
и щом се освободеше феленг, го 
поставяхме отпред на пътя на 
лодката. Понякога шествието 
минаваше през целия град чак 
до боруна. А и нямаше влекачи 
и ремаркета, но имаше неповто-
рима атмосфера. Така рибарят 
имаше възможност да калафати, 
да сменя дъски и боядисва пред 
дома си, готвейки се за новия 
сезон.

Но такъв е животът, той за-
гърбва миналото, препуска лудо 
през настоящето в търсене на 
уж по-добро бъдеще. „Созопол 
е място за релакс и купони.“ 
Така сегашното ново поколение 
гледа на него. Но историята ос-
тава и това ме кара да се чувст-
вам горд, че съм роден и че съм 
малка частица от Созопол и 
древна Аполония. 

Писатели от Созопол, пред-
ставени в наскоро излязлата ан-
тологията „Моят Созопол“ (изд. 
„Лексикон“, 2022 г., идеен про-
ект и съставител Наска Калата), 
в която са включени творбите на 
18, родени в черноморския град 
или свързали живота си с него 
автори, посрещнаха писатели от 
Варна и Пловдив. Повод за това 
гостуване в Града на спасението 
беше премиерата на книгите на 
двама от созополските автори – 
Дамянка Котакова и Иван Дан-
чев. Издали своите стихосбирки 
във Варна, Бургас и София през 
последните няколко години и 
двамата наскоро са приети в Съ-
юза на независимите български 
писатели (СНБП). По повод на 
това акад. Марин Кадиев – пред-
седател на СНБП, отбеляза, че 
„за българската литература днес 
е много важно талантливите пи-

сатели да намират своето място в 
писателските съюзи и да продъл-
жават да развиват таланта си в 
средата на свои колеги, общувай-
ки с тях“. Пред присъстващите 
в залата на Клуба на културните 
дейци в Созопол – организатор 
на представянето на Дамянка Ко-
такова и на Иван Данчев заедно 
с ръководството на наскоро съз-
дадената група на созополските 
писатели и с активното участие 
на Община Созопол, акад. Ма-
рин Кадиев говори за особено-
стите на съвременния литера-
турен процес, както и за някои 
важни аспекти на общуването 
между творците в национален 
и в международен план, разказа 
интересни случки с писатели, 
илюстриращи думите му, напра-
ви обзор на годишната продук-
ция и творческото присъствие 
на някои от известните днес бъл-

гарски писатели в националния 
литературен живот. Премиерата 
завърши с рецитал на двамата 
автори, а много от присъстващи-
те граждани зададоха въпроси и 
на тях, и на Румяна Димитрова 
– Кирова – известна писателка 
от Созопол, живееща във Варна, 
член на СНБП от 30 години и до-
шла специално за случая. Не бяха 
малко въпросите и към водещия 
– писателя Станислав Пенев от 
Варна, редактор на стихосбирка-
та на Дамянка Котакова „Море-
то чака спокойно и нежно” и на 
стихосбирката на Иван Данчев 
„Морето гласовете ви ще чува”, 
както и към неговата съпруга – 
писателката Веска Янакиева.

На премиерата на книгите на 
Иван Данчев и Дамянка Котакова 
присъства Тодор Дамянов – зам. 
Кмет на Община Созопол.

Юлияна Гюзелева

НА БРЕГА НА ЛИТЕРАТУРНОТО МОРЕ
Всъщност, жените в моя ро-

ден град Созопол са далеч по-ат-
рактивни от мъжете. Тук, какво-
то и да ви кажа си е матриархат. 
Созополските жени са кирии. Не 
работят, на ден сменят по някол-
ко ката дрехи, събират се, нищят 
актуалните клюки, а щом мъжът 
–рибарят, се прибере вечер, поч-
ват да охкат и да се вайкат колко 
са се изморили през деня, така че 
едва стоят на краката си.

Аз лично помня как мама по 
цял ден одумваше с комшийките 
минаващите туристи, а най-вече 
местните жители. И когато баща 
ми се прибереше от риболов, тя 
вече беше заела поза на дивана и 
бързо нареждаше:

– Христо, хлябът е свършил. 
Прескочи до хлебарницата да ку-
пиш.

И баща ми, суров мъж, омек-
ваше и без много приказки взема-
ше курс към хлебарницата.

Нашата махала я наричаха 
БЪЛГАРСКАТА. И то само за-
щото почти никой от възрастните 
не знаеше български. Помня как 
баба Калиро разсмя цялата опаш-
ка в бакалията като се опитваше 
да пазарува на български.

Идва значи нейният ред и ма-
газинерът я пита какво иска. Тя 
вече е репетирала и сега го казва 
бавно и тържествено:

– Момце, се ми дадесорнита.
– Лелче, ама това не го раз-

бирам какво е… Кажи го на бъл-
гарски...

За нещастие на баба Калиро 
в магазина имало само туристи. 
Започва тя да се поти, после из-
лиза бързо навън, ама и там не 
вижда позната физиономия, та 
пак застава до тезгяха и започва 
да обяснява:

– Е, де, туй, на петела зена-
та...

Успяла, разбира се, горката, 
накрая да си вземе кокошка. Нали 
тя все пак е на петела жената...

САВКО КАЛАТА

НА ПЕТЕЛА ЗЕНАТА

Главата му беше замаяна от 
поредната „Памидка». Стана от 
пейката в парка и клатушкайки се 
тръгна към новата част на града 
по крайбрежната. Паркът беше 
пълен с хора и радостна глъч ог-
ласяше пространството. Лятото 
бе в разгара си, градът прелива-
ше от туристи. И помен нямаше 
от тъжната и потискаща безлюд-
на зима. Сега градът пулсираше, 
истински живот кипеше в него 
– денем на плажа, а нощем... О, 
нощите – те бяха пропити с ро-
мантика и наслада! Само той, тъ-
жен и неудовлетворен от живота, 
не се вписваше в ритъма на град-
чето. С годините пръв приятел 
му стана виното. С него давеше 
скритата си мъка. Беше един от 
колоритните образи в града. По 
душа бе добряк. Но и какъв ар-
тист беше само! Понякога, когато 
не му стигаха парите за бутилка 
вино, в такива роли влизаше, че 
и най-големите актьори биха му 
завидели!

ВАСИЛ ТОДОРОВ – КЛОУНА

ХАМЗАТА
Такъв беше Хамзата. Живо-

тът му премина като вятър. След 
него останаха куп спомени, а и 
легенди, които съгражданите му 
още разказват... И зиме, и лете 
беше с балтона си, който му слу-
жеше едва ли не като... шкаф: в 
хастара винаги имаше набутани 
някак минимум две бутилки „Па-
мид», няколко чироза, една-две 
луканки... и какво ли още не! 
През младостта си Хамзата беше 
солар при Пинелата, после рабо-
ти в „Комунални услуги“, а на-
края стана гробар. Беше начетен, 
владееше освен български и тур-
ски, и гръцки език. Но в душата 
му се таеше огромна мъка. Тя го 
съсипваше. Превърна го в алко-
холик, в бродяга. Затова жена му 
се разведе с него. Оттогава само-
тата му стана постоянен спътник. 
Живееше в изоставена къща в 
стария град, но често осъмваше 
навън, заспал на някоя пейка. Из-
бягваше децата си, не носеше от-
говорност за тях, но и не искаше 
помощта им...

Озова се на Харманския 
плаж. Мина през „Изгрева“ на 
бай Кольо Мурджев, купи си по-
редната „Памидка» и се отправи 
към „Зелените бараки». Вървеше 
и си тананикаше любима гръц-
ка песен. Стигна там, накъдето 
се беше запътил – една самотна 
пейка на „Курнята». Луната се 
отразяваше в спокойното море 
и леки вълнички галеха брега. 
Седна, отвори бутилката. Отпи 
жадно няколко глътки и почти я 
преполови. Загледа се в морето 
и мислите го заляха. Стори му 
се, че сред вълните вижда обра-

На стр. 18
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за и силуета на първата си лю-
бов, която смъртта му бе отнела. 
„Пуста охтика!“ – въздъхна. Тя 
го зовеше с нежния си глас! Ста-
на, нагази в морето и тръгна към 
нея. Тя се отдалечаваше, но той, 
без да се колебае, я следваше... И 
в миг магията изчезна! Задави се 
с морска вода, беше стигнал дъл-
бокото! Мокрият балтон го тегле-
ше към дъното! Надделя жела-
нието му да живее и с последни 
сили излезе на брега. Строполи 

се там, до пейката. Там и заспа, 
без да сваля подгизналия балтон.

На сутринта, рано-рано, гри-
паджиите го откриха, похъркващ, 
свит на кълбо като таралеж. Ка-
питанът майтапчийски се обърна 
към момчетата:

- Е, голяма керата тоз Хамза-
та! Цяла нощ пази рибата!

След време си отиде Хамза-
та, самотен и неразбран, от този 
свят. Кой знае, може пък там, 
горе, да е срещнал любимата си 
и е излекувал мъката си...

От стр. 17
ХАМЗАТА

НОСТАЛГИЯ
С трепет очаквах този миг. 

Колко нощи съм сънувал как кра-
ча по древните улици на родния 
град... Връщам се на места, къде-
то премина безгрижното ми дет-
ство с приятелчетата от махалата 
– на „Дурната“, „Паликарито“, 
Райския залив... и много други 
места. В дългите години на еми-
грантски живот често се будех, 
облян в пот и сълзи, треперещ и 
с едно-единствено желание –  час 
по-скоро да съм си там, у дома... 
Двадесет години по чужди земи с 
болката, че съм толкова далече...

Пресъздавах спомени до 
най-малкия детайл, а после... 
после плач и душевна пустота. 
Ех, тази носталгия по един свят, 
свързан с детството ми! Как меч-
таех да се върна, да коленича и да 
кажа: „Дойдох си и с теб ще съм 
до края на дните си!“.

Навън валеше, аз пушех и 
гледах през прозореца, разсъжда-
вайки над концепцията за смисъ-
ла на живота. Макар че мислите 
ми се рееха от Библията до дебе-
лите философски книги, отговор 
не намирах. Връщах лентата на 
живота си, минавах по извървени 
пътеки, през радост и тъга, лю-
бов и омраза, успехи и падения, 
всичко още веднъж и стигнах до 
извода, че сега, на тази възраст, 
оценявам миналото като „житей-
ски капитал“, но душата ми е ос-
таряла безвъзвратно. „Айде бре, 
уйкьовото – помислих си, – пак 
те хванаха карастанчовите! От 
годините ще да е...“

Дъждът беше поспрял. Е, 
Баба Марта още в началото си 
показа характера! От ранинка 
я подхвана, а до следобед валя 
обилно. Хеле спря и гледам от 
терасата, че хората се раздви-
жиха малко по малко. Набързо 
навлякох дънките и якето, обух 
чепиците и... в навалицата. А в 
тълпата се разсеях и „философ-
ските мисли“ ме напуснаха.

Крача си бодро като комсо-
молец, зяпам витрините и всичко 
живо и движещо се край мен. По 
своя си начин се кефя на живота, 
доволен, че дишам и съм здрав. 
Свърнах покрай „Джумаята“ и 
къде-къде – пак към моето мяс-
то, на биричка и мохабет с авери-
те. В кръчмето все още нямаше 

много хора, само две-три маси. 
Настаних се и си поръчах. Не бях 
стъпвал в заведение от сумалък 
време, пуста корона. Съвсем бях 
се загубил в житейската мъгла. 
Три-четири месеца у дома – ако 
не смятаме работата, социални-
те връзки, сведени до минимум, 
с приятели и познати само по 
Фейсбук. Слава Богу, мина това 
Време.

Не чаках дълго. Появи се 
Кирчо, мой приятел художник. 
Прегръдки, честитки за Баба 
Марта, после „Наздраве“ и почна 
мохабетът. И двамата с горчивина 
обсъждахме положението, в кое-
то бяхме, бистрехме политиката 
и „благославяхме“ политиците. 
Хайде едно, та две, та три – като 
невидели, като вълци, отърва-
ли се от капана. Живнахме след 
няколко чашки. Отпуснахме се, 
припомнихме си минали случки, 
добри приятели, разчувствахме 
се. Странно чувство обзема чо-
века, когато е свободен, иска му 
се да литне. Бяхме като две деца, 
на които са поднесли любимия 
сладкиш.

И тогава Кирчо ми го каза. 
Това, за Митачето, поета. Наш 
общ приятел. Починал. Ковид. 
Митачето, чиито стихове те 
пренасяха в една друга орбита, 
по-красива от нашата, и те по-
тапяха в мечти! Това лъчезарно 
момче, което така силно обича-
ше живота, си беше тръгнало от 
него... „Поляхме“ и него, казахме 
„Бог да прости“ и понапили се, 
се разделихме.

Крачех към дома, а сълзите 
напираха. Беше се стъмнило, от-
ново заваля, сгушени хора мина-
ваха край мен, а мислите за Ми-
тачето не ме напускаха.

Вкъщи коленичих и се по-
молих за спасението на душата 
му. Благодарих на Господ, че съм 
жив, че дишам и творя.

Събудих се нов човек. По-
срещнах изгряващото слънце и 
душата ми се изпълни с топлина. 
В клоните на дърветата чурули-
каха птички, от улицата се но-
сеше човешка реч, а на тротоара 
две котки безгрижно си играеха. 
Протегнах се, поех дълбоко въз-
дух и си казах: „Заслужава си да 
живееш, мамка му!“.

РУМЯНА ДИМИТРОВА – 
КИРОВА

МОРЕТО

Морето за мене живее, 
морето за мене гори, 

морето да диша умее –  
то има сърце и тупти.

То знае кога да погали 
моряшкото мъжко сърце 
и кораба често люлее 
в могъщите свои ръце...

Морякът с морето е свързан, 
че малко на кея стои – 
за него той е привързан
и дните за път все брои.

Морето, морето, морето – 
морето живот е за нас, 
то гали с вълните си Варна, 
целува брега на Бургас.

НА РЕЙДА

Вълната кораба люлее, 
полюшва го насам-натам, 
тъй моето сърце старее 
ограбвано оттук-оттам.

Брегът далече мъжделее, 
а котва кораба държи – 
моряшкото сърце милее, 
за своята любов тъжи.

Ей, корабче, като черупка 
си ти във врящата вода, 
машината ти тихо тупка, 
стъклата хвърлят светлина.

А кой живее в теб, кажи ми? 
– Моряци – силните мъже… 
Един от тях ти покажи ми: 
за морски битки слушам 

със сърце!

МАЙЧИНА СЪДБА

Моряшката майка 
се вглежда в морето 
с поглед пронизващ, 
с тревога в сърцето. 
И често оглежда 
тя с болка небето 
да пази – с надежда 
морето… момчето.

Сред бури израснал 
и станал голям, 
с морето се сраснал – 
добър капитан. 
За нея той още 
е малко момче, 
за майката винаги 
ще бъде дете.

ДАФНИ
ЧЕРВЕНКОВА 

СОЗОПОЛ

Обикнах твоето място 
с прекрасния ти залив, 
твоите два острова 
и това, което съм изпитала.

Онези летни дни 
на хубавите ти скали, 
къпането в топлите води 
с моите приятели.

Спомням си вечерите 
когато на твоя бряг, 
ядяхме печените миди 
със старата компания.

Незабравимите ни вечери 
там в малката кръчма, 
където пеехме тихо 
нашите хубави песни.

Жадувам да се завърна
на това прекрасно място,
за да изпитам отново радостта
и изцяло да му се отдам!

МАРИЯ-
НА
КАЛАТА

*  *  * 
Сънувах сън
и в него бяхме двама.
Докосваше ме,
вече не треперех.
Прегръщаше ме
сякаш друга няма.
Изгубих се...
успях да се намеря
в очите ти – 
дълбоки,
топли,
тъжни.
Мълчеше,
а не спирах
да те чувам. 
Прошепна ми, 
че много сме си нужни 
и време е 
да спра
да се преструвам. 
Повярвах ти 
и вече двама бяхме. 
Докоснах те 
и всичко
бе различно...
И после не говорехме – 
мълчахме. 
С очи си казвахме, 
че се обичаме.

Из „Следбурие“

ТАНЯ САРАНДЕВА

ПРЕОСМИСЛЕНО

Целувай... Целувай бавно... 
Същността е останала.
Всеки път преосмисляна
В тихия пролетен изгрев
от изток,
в браздите на морския залез
над залива,
в надпреварата на
междуптичите предложения
за продължение,
във вятъра по дърветата
залюлян
с увлечение...

... И Аполония Понтика

и Созополис – (антиките)
в Созопол – не намаляват.
... Къщата, двора,
сребристият бор, пауловнията – 
тука отскоро – 
наддават...

И се слива гладко... 
мораториума и моториката 
на кратното.

Целувай... Целувай ме бавно... 
Същността е останала.

ОТВЛЕЧИ МЕ

Отвлечи ме!
През
девет морета,

през девет земи 
в десета, 
ме отвлечи...

Да бъда заета 
за бесовете. 
Със себе си.

Зад дигата 
са спасените...

(Временни?)

ТЕОДОРА
СТЕФЧЕВА

ТЕБ,
МОЕ
МОРЕ...

Затварям очи и те виждам,
вълшебно, мое море
и пулса далечен усещам
на твоето топло солено сърце.
И синя безбрежност в мене 

се влива
и чувствам се малка, но някак 

добра,
и губя се, чезна сред тази магия,
разбиват се бавно вълна 

след вълна.
Една синя надежда пред мен 

се простира, 
една нова горчиво-солена 

мечта, 
морето късчета обич събира 
и прави огърлица на радостта. 
И в пазвата си то ме залюлява –
заспивам под було от морска 

мъгла...

СОЗОПОЛСКА ПРИКАЗКА – И В ЖИВОТА, И В ЛИТЕРАТУРАТА
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ИВАН
ДАНЧЕВ

ПОЛЕТ НАД
СОЗОПОЛ

Небето синьо в морето се оглежда – 
летя високо като волна, бяла чайка
над улиците тесни, над крепостни стени,
над дълбините морски, над бурните 

вълни.

В сърцето си заключил съм те здраво,
ключа предадох на сините простори.
И няма да те пусна – дишам равно,        
солта в кръвта мидаможе да говори.

Аз тръгвах си, но пак при теб се връщах,
обичах те безмерно, разделяхме се 

страстно.
Любовта ми нежна днес в перла 

се превръща
с крилете свои към мене те притискам.

Не казвам сбогом, за мене ти оставаш
пазителят на спомени безгрижни, 

детски.
Любовни трели под стари крепостни 

стени,
крайбрежната алея, римничките тесни.

Лети високо малка чайка, но свободна.
Дали е волна?... Над теб отново 

тя кръжи.
Над улиците тесни, над крепостни стени,
над дълбините морски, 

над бурните вълни.

МЛАДОСТ

И да дебне старост зад завоя 
на живота в стръмната пътека,
свидна, златна младост моя
твоят смях в душата ми отеква.

Моето сърце е буйно
и на старостта не се предава.
А кръвта ми – вино руйно
упояващо ме все с наслада.

Всеки миг със страст живея
изживявам страстно всеки ден.
И се радвам, и се смея –
от живота свой удовлетворен.

И да дебне старост зад завоя
на живота в стръмната пътека,
пазя тази младост моя
и в душата ми смехът отеква.

ОБИЧАМ ТЕ

Не мога без теб, обичам те!
Целувам очите ти – звездно небе.
Не мога без теб, обичам те!
Целувам косите ти – бурно море.
Не мога без теб, обичам те!
Целувам ръцете ти – нежна роса.
Не мога без теб, обичам те!
Целувам те цялата – пролетен цвят.

Не мога без теб, ела при мен!
Спасителен пристан в тревожния ден.
Не мога без теб, при мен ела!
Рамо до рамо ще бъдем в света.
Не мога без теб, при мен ела!
Хвани нежно ръката ми с твойта ръка.
Не мога без теб, при мен ела:
двамата заедно пред вечността.

ДАМЯНКА
КОТАКОВА

ЕСЕН

Задуха старият мелтем – 
подхвана своя песен, 
подгони жълтите листа 
и каза: „Иде есен...“.

Тревожно гларуси крещят 
и спускат се в морето, 
на пясъка рибарите 
подготвят пак серкмето…

Ще има риба и за вас 
свободни, волни птици, 
молете се да ума улов – 
храна за вашите душици.

МОРЕ

Мое, хубаво море – 
малко ли за теб се писа?... 
Блъскаш бурните вълни. 
Спри, най-после! Укроти се! 
Страшен вой навред ехти. 
Бели чайки се вълнуват 
и столетните вълни 
с бреговете се целуват. 
Тъжни гларуси летят, 
а морето все бушува – 
блъска своите вълни 
с бреговете се целува. 
Пясъкът мълчи стаен, 
гледа бурната разправа 
на летящите пред мен 
гларуси, вълни и пяна.
 
МОРЯШКА ЖЕНА

На фона на морето – пред бледата Луна 
и лунната пътека стои сама жена. 
Стои и съзерцава тя синия безкрай, 
морето наблюдава – дали то има край, 
нали оттам ще дойде и нейният любим, 
заминал с кораба – година чакан, 

несравним… 
И всяка вечер тука – под старата Луна 
и лунната пътека стои една жена... 
Тя гледа само чайки край нея 

как кръжат, 
прибоя и вълните, разбиващи брега.

ЛЮДМИЛА
КАЛОЯНОВА

МОРЕ

Пристъпвам в теб,
тъй както вярващ влиза във
молитвен храм. 
В прегръдката ми няма свян – 
готова съм да се отдам докрай,
Дори да знам, че съм неистово
греховна.

Като опашка на сребриста риба

размахвам тяло в мрежата 
на твойта гръд и останала без дъх 
се сливам с теб в закрилата на залива, 
отвъд погледа на шамандурите.

Далеч пред мен градът разстила 
сияйната си светлина – 
ята от покриви върху скалите, 
подковата на плажа до къщата на 
моята младост
и две кубета в окото
на залязващото слънце...

РАДИ
КИСЬОВ

СОЗОПОЛ

Добър вечер, спасителю бряг, 
добър вечер, море гръмогласно, 
пак съм тук, бях удавник моряк, 
вече старец и с бъдеше ясно. 
Бях дръвче подир майска слана, 
с топъл дъжд ти обля ми снагата 
и понесен от кротка вълна 
тук ме грабна надеждата свята. 
Но животът добър или лош, 
подреден или в грях на съдбата 
и да носи цената на грош, 
пак най-свидна остава душата. 
Днес празнуваш, Созопол любим. 
Днес е ден на светица Марина. 
Мирно време, но трябва да бдим, 
както бди се по Нова година – 
с пълни чаши. Човек до човек 
и със песни – море да надпеем, 
да прославяме мирния век 
и брегът, дето с гордост живеем. 
Тази вечер, спасителю бряг, 
аз изпях ти поредната песен 
със надежда в любимия град 
пак да пея, макар и след есен. 
Ала няма начало без край. 
Сбогом била последната дума, 
но за мен и да няма тук рай, 
всеки юли при теб ще доплувам.

ВАСИЛ
КОСТОВ

МОРЕ

Пред мен простираш се, море.
Признавам, че ми липсваш.
Ще те погаля с двете си ръце
да те укротя, ако поискаш.
От сол и пяна ли си ти, море?
Къде над тебе гларусите скитат?
Къде възкръсват твоите вълни?
И с твойте бури ни връхлитат.
Връщаш ме в детството ми, ти, море.
Частица съм от теб и ти го знаеш.
До края съхранил съм обичта към теб, 

море.
Дали това момче ще го познаеш?
Пред теб стоя с обветрено лице,
с длани от веслата загрубели.
Ти знаеш как тупти повехналото ми 

сърце
от спомените с тебе побелели.
Ако си отида аз от твоя бряг море.

при теб духът ми ще се връща.
Ще се превърне в перлено сърце
и жадно твойте ласки ще поглъща!

СИЙКА
РУПОВА

ЧЕРНО МОРЕ

Морето е дивна, но гибелна бездна, 
морето прилича на твоите очи – 
ту гали със своите вечерни звезди, 
ту мръщи се и стаено мълчи.

Морето привлича, но то е коварно, 
морето напомня за твойто сърце – 
понякога ме стопля с ласки и вярност, 
понякога протяга студени ръце.

СИЛВИЯ
АНДРЕЕВА

ЛЮЛКА

Тези силни, отрудени мъжки ръце 
в мека люлка приспиват душата ми още, 
черно-бялата снимка ме връща назад 
пред огнището топло, догарящо нощем.

Всяка сутрин събирам в сърце пепелта 
от съня, изгорял – като клечка нетраен, 
между спомени кътам я в плик от тъга 
сред отломки от детството, пъзел 

безкраен.

Ето дядо приседнал на дългия кей
тъй чевръсто очите на мрежата сплита, 
блести по нозете му жадна солта, 
гладна чайка с крясък над него прелита.

Две хлапета с кепчета дълги пред мен 
в плитчините ловят бързоноги скариди, 
детски смях между римните звънко 

ехти, 
трополят на гердани седефени миди.

* * *
Тези силни, отрудени мъжки ръце
в мека люлка приспиват душата ми 

нощем,
пак сънувам как дядо с лакета плете
и не искам да срещам утрото още...

ИЗПОВЕД

Ех, да знаеш разсърдено, тъмно море, 
как душите ни често на тебе приличат, 
бури грозни развихрят се, ядно хриптят... 
От пробойните зейнали кърви потичат...

Пазим в себе си тайни, до болка мълчим,
яростта ни връхлита, сърцето ранява, 
озверели вълни се гощават с брега, 
обичта ни по теб оцеляла... Остава.

Прегърни ме, солена безплътна любов, 
ветрове разпиляла по скални тераси... 
Уморих се да тичам към теб все сама...
През пенести целувки и гротески 

гримаси.

СОЗОПОЛСКА ПРИКАЗКА – И В ЖИВОТА, И В ЛИТЕРАТУРАТА



Варна, бр. 3-4 (77-78), декември 2022 г. 20

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

Гарабедян,  Керанка Далакманска 
Недялко Илиев, д-р Георги Венин
Авторите носят отговорност за 
материалите си. Ръкописи не се 
рецензират и не се връщат. Не се 
изплащат хонорари. Електронен 
адрес:  asepi-sepi@abv.bg; 
ISSN 1313-826X

Адрес: Варна, ул. „Цар Симеон I” 6, 
вх. Б, ет. 2. Всички права запазени! 
Печат: Разград Полиграф ООД
Издание на “Сдружение 
Литературно Общество - Варна“.
Проектът се осъществява с 
финансовата подкрепа на Фонд 
“Култура” на Община Варна

Абонамент
До 15-то число на всеки месец на 2023 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

СЪВРЕМЕННА РУМЪНСКА ПОЕЗИЯ

МАРИАНА
ШОАВА

ЗВЕЗДАТА
ЕМИНЕСКУ

Живя красиво, както пожела 
„Било е нявга“, в сън на млад поет, 
да те запомним влюбен, ти мечта 
със светъл лъч от всеки твой куплет.

Със светла мъка ще те помним, 
с възхита и почти с боготворене 
оставяме пред теб цветя, поклони 
с молитва любовта да ни осени.

Ти радвай се, звезда на Еминеску, 
сред ангели в небето, сред комети! 
Че славим твоя ден от век до днеска, 
ще бъдеш вечен, в своя стих 

ще светиш!

ДЖИКА
ЧОБАНУ 

ЩЕ ТЕ НОСЯ
В СЪРЦЕТО

Тъй искам пак да ти държа ръката! 
И през града да минем бавно, 

мълчаливи, 
баналности и грижи нейде да отпратим 
до пристана лодкар 

да чака търпеливо.

Към оня бряг щастлив вълните 
да ни носят, 

копнеж едничък само да властва 
в мисълта ни, 

а погледът да гали бряг девствен, 
недокоснат 

и вятър да вършее в косите ни хармани.

В обсега на ръката копнея да те имам 
и страх да не покълне, че тръгваш 

надалеко, 
наивен детски жест тъгата да отнеме, 
узнала към душата потайните пътеки.

Ще си остане то несбъднат 
мой копнеж, 

Светите Небеса чертаят ми съдбата, 
дорде в гърдите, в ляво тупти и ме боде, 
ще бъдеш скрит в дълбока утроба 

на душата.

ЙОАНА
НИКОЛАЕ

ДИСКРЕТНА
ПОЕМА

Когато музиката и словото
са вече недостатъчни,

проникват под бронята
на душата като сън стиховете.
Проникват като мелодия,
животът е поезия
като в сън за възкресение
смъртта е безсмъртие.
Поезията прелива от чувства
котви-репери в битието.
В света на магиите е ориентирът,
когато животът се мотивира.
Изтънченост е и визия
в творчество и фантазия
възвисява ни чрез слово
в сън и в стих отново.
Привлича ни с пластична изразност
в дискретното и фантастичното,
като неразчетен код на рода
на мисълта в секрет неразгадан.
Поезията е тази, която
сочи силата на красотата,
пренесена, изящна, пречистена
от гения на поета.
Тя е нужда-храна за душата
като копнеж на сираче по майка.
Без нея животът е беден
като пиеса-трагикомедия.

От стр. 3

Тя всичко е, което ни настига,
имане скрито и в душа, и в книга
очи ти трябват, за да я откриваш,
но, преди всичко, трябва да ѝ вярваш.

НЕДЯ
МАРИОАРА

СЕПТЕМВРИ

В прозорци чука есента 
със пръсти огнени – листа.

В премяна жълта дървесата не крият 
катерички в тях,

в хралупите със мъх застлани потъват 
кротко в леността.

Септември е… и някак странно 
усещаш: лятото е блян.

Септември влиза в моя сън 
и чувствам как в дъжда

                                                                                
потъвам. 
В просъницата за Балчик и за Мамая   

пак сънувам. 

Септември е… Декорът нов сърцето 
чопли със игла. 

кълве и косът грозде зряло, 
деня поглъща върколак.

Припукват кестените в пламък, 
а дюлите им махат с длан! 

Каква ирония… септември, 
а лятото е само блян!

Превод от румънски – 
Адриан Василев

АУРЕЛ
ПЕТРЕ

МРАЗ

Секундата замръзна във ледената 
хватка, 

щом зимата разголва страстта си сред 
алкови, 

а патрахилът нощен разпява 
часослова 

и сиротите сгушва от мразовити 
плетки.

Кора на камък крие стените 
разрушени; 

призвание цъфти в прозорците-
бижута 

със сребърни сколуфи на бели нощи 
в скута, 

а мракът кичи в ямба висулки-
катедрали.

Една през друга бляскат със люспици 
звездите, 

горите нощно-сини ги лъскат в нощен 
свод, 

балсам кръщава в песни отминали 
беди;

босилекът магии реди с човешки код. 
Възкръсва трепет с жажда живот 

да възроди 
с целувка херувимска в небесния 

синод!

Стихотворенията на Мариана Шоава, 
Джика Чобану, Йоана Николае, Недя 

Мариоара, Аурел Петре са в превод от 
румънски на Адриан Василев 


