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КОЛОНКА НА РЕДАКТОРА

GROSS NATIONAL
HAPPINESS
Има моменти, в които
изкуството е като бледа и
безпомощна декорация на
реалността. През последните
две десетилетия българските
интелектуалци не направиха
необходимите крачки, за да
преодолеят тежкото наследство
на тоталитаризма. И сега са в
отстъпление, в кръгова защита.
Днес връзката с богатите
древни философски традиции
е заменена с едно илюзорно
търсене на бърза и ефективна
терапия срещу нещастието.
Но не свободата спъва хората, а цензурата, която от политическа стана комерсиална.
Днешната система в българската култура е централизирана,
дават се пари незнайно по
какви критерии, вземат се
учудващи решения...
Желанието на твореца да угоди на изискванията на публиката
логично доведе до един единствен резултат: кичозен битов
примитивизъм. Интересът към
пазарно популярното, приятелските общности и продажбите
оформят политиките и облика
на литературната среда.
Щастието е нещо повече от
индивидуално - едно голямо
щастие е това да споделяш с
другите. И ако примерът със
самоубилия се публично
неотдавна френски писател в
Нотр Дам в името на загиваща
Франция не е най-удачният
пример, то добре е да напомним на нашите управляващи една стара история. През
70-те години, в една от наймалките държави в света, Бутан, се налага терминът Gross
National Happiness (брутно национално
щастие)
като
алтернатива на термина Gross
Domestic Product (брутен
вътрешен продукт). В центъра
на „брутното национално
щастие“ стои човекът, фокусирайки се в това, че той има
както материални, така и емоционални и духовни нужди.
И едно прозрение от 1975 г.
на Микеланджело Антониони:
„Днес е морален дълг на всеки
да се стреми да прозре как сме
управлявани и как трябва да
бъдем управлявани, да контролира онова, което вършат хората,
насочващи
нашето
съществуване, защото няма
алтернатива; нямаме нищо друго, освен това съществуване, и
следва да живеем по най-добрия
и възможно най-правилния начин за нас самите и за другите.”

АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ

В КЛОНИТЕ НА МИСЪЛТА

Eзикът в поезията на Дими- потически книги изграждат онатър Калев не е просто средство зи чудесна митопоетическа
за израз на съответното емоцио- притча за непоносимата чистота
нално състояние, той е изкусен на първичното съществуване,
език, изкуство, в своя подбор на отвъд която дори и словото оне„езикови прелести”, сигнифика- мява.
В изкуството си Димитър Катори, които изграждат съдържанието колкото чрез формата, лев съблазнява с еротичната
толкова и чрез звука, трептенето бавност на достъпа до Смисъла
на въздуха, слънчевото петно, и с една трепетна фрагмензакачено на върха на дървото... тарност, която поражда риЧесто думите за означаване на туално събираческо свещенозвучност започват да посочват, действие. Превръщайки текста в
да
изговарят
тишината, „медиум" на собствените си емозаглъхването, напускането на ции, а „тайната на разбирането”
звуците, (раз)говора. Петте му в единствено и искреното изриАНТОНИЯ ВЕЛКОВА-ГАЙДАРЖИЕВА

чане и вслушване в Битието,
поетът у него емоционално
обсебва болката още от нейния
генезис, за да я замени с „вечната дъга” (нещо като потънал
зрак от Атлантида). Съзерцанието не е отношение на покой към
света, а „една от модалностите
на активността”. Обсебени сме
от лавини думи. Душите ни са
превзети от тях... Дали животните ще поискат да говорят с нас,
човеците? Ще има ли край това
преследване? Вечното мълчание
ли ще е неговият бряг!...

Монографията „Гръцката махала (Вароша) – духът на древна
Варна” (издат. на ВСУ, 2008 г.,
Людмила Стоянова в съавт. с Румяна Михнева) е респектиращ като замисъл и реализация труд,
съчетаващ фактографски-уточняващата и повествователно-сюжетиращата линия, документалното
и тълкувателното начало. Става
дума за едно изследване,
издържано в духа и принципите
на съвременното културологично
ВИОЛЕТА ТОНЧЕВА

мислене. То е една обективна реконструкция на „тялото и духа”
на древна Варна и по-скоро на
нейното старо градско ядро –
Гръцката махала. Само на пръв
поглед книгата принадлежи към
краеведческите
изследвания.
Проследявайки хилядолетната
история на този наш „черноморски бисер”, трудът представя панорамно историята на населението
по тези земи от гръцкия и римския период, през средновековие-

то и по време на османското нашествие, през реформите във
възрожденски дух, а също и следосвобожденското строителство
на нова Варна до наши дни. Животът на града е огледан многостранно в контекста на
целокупната българска, балканска, европейска история. Центрирана около най-старата градска
част, монографията представлява
историко-географска, но и
културноантропологическа

Последната книга на Митко
Новков „От Медуза до Магрит”.
Есета по картини”, графичeн
дизайн Илко Грънчаров, редактор Таня Петрова, излезе в
луксозната поредица на издателство „Агата А” „Punctum”,
2012 г. във впечатляващата
компания на Иван Лазаров, Дора Валие, Ролан Барт и Стилиян Йотов.
В съприкосновението между
думи и образи да се търси спецификата на книгата, задава
сам авторът интерпретационния код за четене на неговата книга, която „е облякла
образите в думи, но е и изтъкала думи от образите”.
Заглавието „От Медуза до
Магрит” обещава обзорен
поглед между два новопривидени полюса, загатва известно
напрежение между тях и озадачава с двойното М. Подобно на
Магрит – първия художник,
който излиза извън буквализма
на думите и дава особени заглавия на картините си, хомолуденстващият Митко Новков

също знае как да привлече вниманието. Да хвърли заровете на
мисълта по един алтернативен,
предизвикателен и адекватен на
съвременната публичност начин.
Същността
на
тази
публичност припомня Ролан
Барт: „Обществото изглежда
се отнася с недоверие към
чистия смисъл; то иска смисъл, но в същото време този
смисъл да е обгърнат от шум,
който да намали остротата
му”. Оттук до т.нар. медиен
шум има само една крачка съвременната публичност е
предимно медийна и нейният
пророк е провокацията. Кой
друг знае по-добре това от медийния човек Митко Новков,
който освен автор на книгите
„Изядената ябълка”, „БАРТвежи“, „Подир сенките на литературата”
и
„Нервът
телевизия”, е колумнист на в.
„Култура”, работил е в студия
„Екран” на БНТ, води и предаването „Съботен саботаж” по
новото Радио Бинар на БНР,
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Художник Михаил Коевчинов –
"Автопортрет"

РАЗКАЗ ЗА ПЪРВОНАЧАЛАТА,
ЗА „ПЪРВИТЕ ИСТИНИ НА СВЕТА”

възстановка на черноморската
перла. По страниците възкръсват епохи и пространства,
крупни личности и скромни
градски жители, римски бани,
тюркоазени басейни, ориенталски кафенета, морски гемии,
българи и арменци, турци,
гърци и евреи... Всички те
равноправни субекти на една
евро-средиземноморска културна традиция.
На стр. 18

„ОТ МЕДУЗА ДО МАГРИТ” – ВИЗИОНЕРСКИ
ФАНТАЗЪМ В ЕДНА БЛЕСТЯЩА ЕСЕИСТИКА
афиширащо себе си като медия за неаналогови хора. Какъвто определено е философът,
публицистът, литературният и

медиен критик, авторът на
многоизмерната книга „От Медуза до Магрит”.
На стр. 1 3

АНТОЛОГИЯ “МАНУСКРИПТ-КИЛ”
ЗДРАВКО
КИСЬОВ

ВЕЧЕРНО БИТИЕ
Вечерно битие над книги в тишината,
скрипти перо по листа и пак сълзят очите.
Какво че вън градът примамващо клокочи –
изтрий си очилата и продължи нататък!
Във този час си маг, вълшебник, прорицател,
друг по-прекрасен свят от себе си извличаш.
И върху листа може да стане туй, което
дори и във живота не може да се случи.
И нека да говорят, че си анахроничен,
че си чудак наивен, че даже си безумец...
Душата ти е крехка, за всички уязвима,
но тъкмо в слабостта ти е всъщност
твойта сила.
От лампата над листа извира светла струя,
наоколо във здрача заспиват пак нещата.
Тъй всеки божи ден животът ти минава
подобно светлина, надвесена над сянка.
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ОПЕРА В ЛЕТНИЯ
ТЕАТЪР – ВАРНА 2013
На 19 август варненската публика
се забавлява с най-известният севилски оперен герой, обезсмъртен в музиката на Джоакино Росини.
Постановката на „Севилският
бръснар” от 2012 г. е на италиански
постановъчен екип с режисьор Анто-

К УЛ Т У Р Е Н К А Л Е Й Д О С КО П
„За мен оперетата е най-добрият театър, който съществува. В нея има
история (драма), музика (оркестър) и
ако към тези два елемента прибавим
добри певци, нима това не са найсилните предпоставки за истинско
театрално зрелище... Техниката на
оперетното пеене е трудна, но това
далеч не означава, че певецът трябва
да остане само при нея. Напротив –

„Севилският бръснар” с най-добрия Фигаро Свилен Николов
и очарователната Илина Михайлова (Розина)

нио Петрис, сценограф Грета Подеста,
костюмограф Салваторе Русо и хореограф
Джузепе
Парента.
Трактовката е пета поред в историята
на Варненската опера, докато за пръв
път „Севилският бръснар” се играе
през 1950 г. под режисурата на Петър
Райчев – първия световноизвестен
български тенор, пял в Миланската
скала, Метрополитън Опера, Ковънт
Гардън и Болшой театър, един от радетелите на оперното дело в България,
режисьор, основател и пръв главен
художествен
ръководител
на
Варненската опера.
Оттогава досега „Севилският
бръснар” не престава да радва публиката с многообразните си превъплъщения. С какво е по-различен
последният оперен Фигаро, обяснява
режисьорът Антонио Петрис: „За нас
е особено важно, освобождавайки се
от някои детайли и оставайки в същото време верни на Росини, да
приближим операта до италианския
стил, до италианското светоусещане.
В изкуството винаги трябва да се
търси нещо различно. Използвайки
принципа на театър в театъра, сега в
„Севилският бръснар” ние внасяме
марионетен театър, чийто режисьор е
Фигаро. В един момент Фигаро
изоставя своя куклен театър и продължава режисьорските си занимания извън сцената. Идеята е, че
измисленият и реалният живот,
изкуството и животът непрекъснато
се преплитат.”
„Севилският бръснар” в Опера в
Летния театър беше едно вълнуващо
преживяване и заради солистите – баритона Свилен Николов – най-добрия
Фигаро и очарователната Илина Михайлова – Розина, в перфектната
компания на Арсений Арсов - Граф
Алмавива и Деян Вачков – Дон Базилио, без да забравяме артистичните
Гео Чобанов – Доктор Бартоло и Бойка Василева – Берта.

„ВЕСЕЛАТА ВДОВИЦА”
С ВЕЛИКОЛЕПНИЯ
ТАНДЕМ ДОБРИНА
ИКОНОМОВА
И ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВ
На 17 август на сцената Летния
театър във Варна бе представена
изключително успешната постановка
на „Веселата вдовица” от Франц Лехар
на холандския екип с режисьор Марк
Кроне, сценограф Карел Спанхак,
костюмограф Маррит ван дер Бургт и
хореограф Андре де Джонг от 2012 г.

то
й трябва да мине отвъд техниката и да
поеме предизвикателството на драматическото превъплъщение. Само така
би могъл да се слее напълно с образа,
който пресъздава. За щастие, в постановката на „Веселата вдовица” играят
точно такива артисти”, споделя Марк
Кроне.
Неговата оценка изцяло оправдаваха солистката на ДМБЦ „Стефан
Македонски” Добрина Икономова
(Хана Главари) и солистът на
Държавна опера Варна Валерий
Георгиев (Граф Данило Данилович) -

колова, Арсений Арсов и др. Постановката на „Веселата вдовица” на холандския режисьор Марк Кроне от
2012 г. е втората в историята на
Варненската опера.
ВИОЛЕТА ТОНЧЕВА

ИЗЛОЖБА ПО СЛУЧАЙ
ДЕНЯ НА ВАРНА
На 14 август във Фестивален и
конгресен център Варна се откри
изложба-живопис „Полъх от Варна”,
посветена на деня на Варна.
Изложбата представя творби на
участници от Творческа къща „Вижън Арт”, към Агенция за социално
развитие „Вижън”. Включени са и
творби на професионални художници, партньори на творческата къща от
гр. Варна.
Включените в изложбата творби и
автори участват в обявения през тази
година художествен конкурс-живопис с награден фонд под името „Полъх от Варна”.
Инициативата бе посветена на деня на Варна и кандидатурата на Варна
за Европейска столица на културата –
2019 г.
В рамките на конкурса и изложбата бяха включени 12 автора и 30
творби.
Направи впечатление, че сред имената, редом с постоянните, редовни
автори, работещи в Творческа къща
„Вижън Арт”, стояха имената на
известни варненски художници, като
Паруш Парушев, Веселин Смоков и др.
Изложбата през тази година е продължение на над десет годишната
традиция на Творческа къща „Вижън
Арт” в навечерието на деня на Варна
да бъде представена голяма изложба,
обединяваща творчеството на творци
нуждаещи се от подкрепа и ползващи
социалната подкрепа на Агенция за
социално развитие „Вижън” и
известни имена от семейството на
професионалните художници от град
Варна. Тази съвместна проява на професионалисти и любители бе значима
подкрепа, както за творческото
израстване на художниците, нуждаещи се от социална подкрепа, така и
важен знак и възможност за тяхното
творческо и личностно развитие.
Тазгодишната изложба бе и
възможност творците от „Вижън
Арт” да бъдат част от подкрепата на
кандидатурата на Варна за европейска
столица на културата.

бевски - председател на фондация
„Българска памет”. Той посочи, че тази година в България се отбелязват
много годишнини, но тази е сред найважните, защото тя дава началото на
културната интеграция на държавата
ни в Европа. „Ролята на България за
европейската култура и цивилизация,
трябва да бъде многократно
подчертавана, защото това е част от
възпитателния ефект върху младото
поколение за вече обявеният девиз на
фондация „Българска памет” - Силна
национална идентичност - силна
европейска идентичност”, каза още др Врабевски.
Следващата изложба ще бъде
посветена на 1295 години от разбиването на арабите от Тервел, който е така нареченият спасител на Европа.
„Това е нещо, което не бива да се
забравя, особено от всички млади хора. Това е сред най-споменаваните
владетели в западната литература, като след него са цар Борис и светите
братя Кирил и Методий”, допълни д-р
Милен Врабевски. Той подчерта, че
много се държи и на още една годишнина – 70 години от спасяването
на българските евреи. По този повод,
съвместно с българския културен
клуб в Тел Авив ще бъде организирана изложба, която ще бъде открита
през есента. „Всички тези изложби са,
за да покажем на българите, колко
ценна е културата ни. 24-и май не
изчерпва темата, като ние държим това да се повтаря непрекъснато, за да
може хората да връщат вярата си и да
се гордеят, че са българи”, подчерта др Милен Врабевски.

КИЛ

ХХІ МЕЖДУНАРОДЕН
ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ
“ЛЮБОВТА Е ЛУДОСТ”
Фестивален и конгресен център, 30
август – 5 септември 2013г.
За двадесет и първа поредна годи-
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един великолепен тандем, който винаги печели симпатиите на публиката.
Спектакъла дирижира главният диригент на Държавна опера Варна Светослав Борисов, получил музикалното
си образование и започнал диригентската си кариера в Австрия - страната
на оперетата.
В ролите: Людмил Петров (Барон
Зета), Лиляна Кондова (Валансиен),
Михаил Михайлов ( Камий дьо Росийон), Ростислав Байрактаров (Виконт
Каскада), Владислав Владимиров
(Сент Брийьош), Христо Ганевски
(Богданович), Красимира Митева
(Силвиане), Николай Димитров (Кромов), Антоанета Маринова (Олга),
Елеонора Христова (Прасковя), Димитър Илиев (Причич), Пламен
Георгиев (Нйегуш).
Във Варна първата премиера на
„Веселата вдовица” се състояла на 6
август 1982 г., диригент Драгомир Ненов, режисьори Артур Почиковски и
Лена Вичева, художници Михайлена
Найденова и Мария Наследникова. В
главните роли са се представили солистите Константин Петков, Ганка
Димова, Теодосий Костов, Татяна Ни-

ИЗЛОЖБА, ПОСВЕТЕНА
НА 1150 ГОДИНИ ОТ
ВЕЛИКОМОРАВСКАТА
МИСИЯ
НА СВЕТИТЕ БРАТЯ
КИРИЛ И МЕТОДИЙ
На входа на Морската градина бе
показана изложба, посветена на 1150
години от Великоморавската мисия
на светите братя Кирил и Методий. Тя
бе организирана от д-р Милен Вра-

на Фестивалният и конгресен център
организира Международния филмов
фестивал „Любовта е лудост”. Най-голямото международно лятно филмово събитие в България започва на 30
август, последния петък на август, ще
завърши на 5 септември.
Над 70 са творбите, които включва
фестивалната програма през тази година.
12 са творбите в конкурсната
програма – „Пиано във Фабриката”
(Китай/ на режисьора Джан Мън, „От
прозореца на моята стая” (Испания)

Император Михаил ІІІвъзлага мисията за създаване на славянското писмо на
Константин-Кирил и Методий. Миниатюра от Радзивиловския летопис, края на
ХVв. Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург, № 34.5.30

на режисьора Паула Ортиз, „Светлите
дни предстоят” (Франция) на режисьора Марион Верну, „Да преследваш
дъгата” (Румъния) на режисьора Дан
Чису, „Любов с акцент” (Русия) на режисьора Резо Гигинеишвили, „Гримасите на войната” (Ливан) на
режисьора Жое Бу Ейд, „Странници
вкъщи” (Турция, Гърция) на режисьорите Дилек Кесер, Улаш Гюнеш Качаргил, „Монахинята” (Франция) на
режисьора Гийом Никлу, „Нашите

жени” (Унгария) на режисьора Петер
Шайки, „Любов” (Полша) на режисьора Славомир Фабицки, „Танго
либре”
(Белгия,
Франция,
Люксембург) на режисьора Фредерик
Фонтейн, „Пътьт на Халима” (Хърватия, Словения, Германия, Сърбия) на
режисьора Арсен Антон Остоич.
След тържествената церемония по
откриването ще бъде прожектиран
филмът „Капитал” (Франция) на режисьора Коста Гаврас, а на закриването – „Влюбените” (Великобритания,
Франция) на режисьора Кристоф
Оноре.
„Фестивали и награди”, „По световните сцени”, „Фокус: Китай”, „Фокус: Палестина”, „Фокус: Белгия”,
„Големите имена на световното кино
– Леонид Гайдай, Роб Нилсън, Рихард Бланк” са панорамите, които допълват
фестивалната програма.
Ще бъдат почетени
големите имена на
българското кино, с
които се разделихме
през тази година –
Георги Калоянчев, Тодор
Колев, Иванка Гръбчева,
Петър
Попйорданов.
Прожекциите ще са в зала „Пленарна” на община Варна с вход
свободен.
85-годишният режисьор Никола
Корабов ще бъде почетен с панорама,
която включва „Тютюн”, „Юлия
Вревская”, „Копнежи по белия път”,
„Орисия” и документален автобиографичен филм. Творбите ще се
прожектират в зала „Пленарна” на
община Варна с вход свободен.
Сред специалните гости на фестивала ще бъдат Роб Нилсън – американски режисьор, сценарист и актьор,
Рихард Бланк - немски сценарист, режисьор, продуцент и актьор, италианският актьор Фабио Тести, Андре
Кюитерик, директор на Международния фестивал на любовните филми
в Монс – Белгия, Петер Шайки от
Унгария – режисьор на конкурсния
филм „Нашите жени”, и други.
Сред приятелите на Международния филмов фестивал „Любовта е
лудост”, които от години традиционно
го подкрепят, са Министерството на
културата, Община Варна, ИА „Национален филмов център”, Българската национална филмотека, ВМС,
Руският културно-информационен
център, Полският институт, Съюзът
на българските филмови дейци, списание „Кино” и др.
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П О Е Т И Ч Н И П А РА Л Е Л И
АРТУРО
КОРКУЕРА
„Артуро Коркуера е един
от най-значителните испано-американски поети.” (Висенте Алеисандре – Испания)
„Поезията на Артуро
Коркуера ще остане в паметта на поколенията.”
(Себастиян Саласар Бонди –
Перу)
Артуро Коркуера (Daniel
Arturo Corcuera Osores) е перуански писател. Роден в Трухильо на 30.
09. 1935 г. Завършва литература в Лима
(1963) и Мадрид (1964-1966). Автор на повече от десет стихосбирки, сред които
най-популярни са „Викът човека”, „Класова поезия”, „Бълващият Ной” и „За

ИЗ “УЧЕБНИК ПО ЗДРАВО,
ОБВЪРЗАНО ИЗКУСТВО”
III
Не измислям нищо. Пиша,
като гледам, страдам,
вървя. Пиша, разбирайки
уличния въздух, езика и
утайката на улицата. Всичко
е в обсега на очите ми:
лястовица, плач, дъга,
колкото и да са далече
от ръцете ми.
Зидарят няма нито педя къща,
но издига етажи за собственика.
Отбелязвам. Записвам:
изгаря се за мира
един бонза.
Не измислям нищо.
До вчера вярвах - наистина вярвах , че се пише с перо
или химикалка,
купени от магазинчето
на ъгъла.
Сега се уча да пиша
с действителността
в очите и ръката.

IV
Преди влака
ме интересува машиниста
(кой не обича
да вижда своите мечти на колела,
влаковете и гарите –
пролет, лято, есен, зима).
Разберете ме добре.
Не че не възпявам дървесата,
но трябва да говоря
и за горския пазач.
Длъжен съм.
(Ако можех да се родя отново,
бих искал да стана пазач на есента,
птицепазач из горите.)
Преди морето, много преди
залеза, ме вълнуват
лодкарите от кея,
йодните рибари,
които още от детинство
изчезваха мъгляви
в свечеряването.

НАЗДРАВИЦА

(възпоминание за Бодлер)

Толкова цветя на злото,
построени под носа ни,
летят над нашите глави!

дуендетата и вила Санта
Инес”. Първите му книги са
повлияни от творчеството
на великия перуански поет
Сесар Вальехо и от някои
течения в съвременната
европейска поезия. Присъствал е на повече от сто
поетични и културни събития в Америка, Азия и
Европа. Автор на много
книги с поезия. Носител на
Националната награда за
поезия (1963), „Каса де лас
Америкас” (2006) и др. През 1980 г.
участвува в Световния парламент на народите за мир и в Третата международна среща на писателите в София.
Рубриката води
СИМЕО Н ИЛИЕВ

Стигат ни и твоите, Бодлер,
стигат ни и даже са ни много!
Виждам те - вече остарял,
чувам те да пееш,
плачеш
и разливаш
една чаша - себе си разливаш –
по покривката.
Виждам да рисуваш
S-ове
и разни други бесове
по цимента
(а като трезвен –
на хартия). Да куцаш,
да падаш, да се надигаш,
да падаш... О, албатрос,
на океана ти приличаш:
вълните исполински
ти пречат да вървиш!

ЛИКУВАЩА ПРОЛЕТ
I
Момичета, загледани във бездната
на отчаяните залези,
деца, които никога не сте се смели,
навъсени мъже, които прокопавате
нощта,
додето стигнете металните слънца,
печални зими, надничари,
весла потънали,
рояли,
самоти:
идва пролетта.
Лети стремително към нас
и мир ни носи на крилата си.
Не онзи мир на кипарисите,
охраняващ тишината на покойници.
Не онзи мир на равнини пустинни.
Не онзи мир на манастирските килии.
Друг е нашият мир.

II
Мирът на река, придошла от риба,
мирът на мамините песни,
мирът на огъня среднощен,
който позлатява сънищата на
хлебаря.
Мирът на океана,
затуптял в рибарска мрежа.
Мирът на лястовица тъмна,
понесла лятото на своите крила.
Мирът на октомври, пълен със
септември.
Мирът на селото, препълнено с
недели.
Мирът цветущ на моркова,
от който руменеят детските лица.

Художник Михаил Коевчинов

На освободителите - ревностния мир,
мирът свещен - на Сандино
въжделение на воините в мирни времена,
на селянина - стопанин на розата,
на завода - във ръцете на работника,
на мирните светкавици, нажежени до
бяло,
на мирните крайбрежни залези,
на мирните и ласкави тихи океани.

Пролет в чашата на розата,
пролет в тунела на миньора,
пролет в дрехата на годеницата,
пролет във пропуканата зима.

III
Идва пролетта.
За да може духът на изстрадалия
да се види бодър в огледалото.
За да може в опасните бури поетът
да не бъде вече разплакан щурец.
За да че тровят кошерите.
За да бъдат наградени партизаните.
Идва пролетта.
Ще кацне на крилата на маслината,
в пантофката на Пепеляшка,
по храбрите рани на изтезаваните,
по звездите на космонавтите.
Приближава с гроздобера си зелен,
зелени приливи
и гълъби зелени
и раздава клончета и карамфили:
на любимите на моряците,
потеглили през дни, които не се
връщат;
на уличниците от Копакабана,
здрачаващи деня с очите си;
на раздавача-предвещател от нашия
квартал;
на линчуваното, нощно слънце на
Харлем;
на изрисувания смях на клоуна;
на мърморещите, кротки дядовци
с болежките им стари
и новите им очила;
на костеливите стихове на Вальехо;
на водоравните хълмове на моите
мъки.
Идва пролетта.

В ежедневната жажда на жадния,
на сакатия - в изтънялата патерица,
в крехките цветове на цветаря,
на есента - в празната чаша.

IV
Пролет ведра на мир и цветя,
пролет ведра на зеленчук и на книги,
пролет ведра на обич и птици,
пролет ведра на хляб и на правда.

Пролет в мъховете на решетката,
пролет в скромния покрив на
бедните,
пролет и в арфата на поета,
пролет в гората и селото.

Пролет в пясъка
и мастилото,
по ослепели прозорци
и вишни.

V
Светулки вълшебни:
- Пламнете и ни разпалете.
Диамант на росата:
- Пробуди ни от сън.
Зора неизбежна:
- Угаси всички адове.
Океани безбрежни:
- В сто извора се разлейте.
Светкавица заредена:
- Влей ни нова енергия.
Слънчоглед възроден:
- Всеки скитник огрей.
Рог на изобилието:
- Раздай на всички плодовете си.
Морски вятър разцъфнал:
- Помети всички есени.
Перушина на маслината:
- Всички ни закриляй,
освободи ни, води ни,
защитавай ни,
озарявай ни,
над цялата земя лети!
Превод
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ФЕСТИВАЛ НА ДРУЖБАТА „РОССИЯ – БОЛГАРИЯ. Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ МИР”
Санаторно-оздравителен
комплекс „Камчия” все повече
се утвърждава като авторитетен
културен център. От 1 до 19
август 2013 г. на неговата територия се провежда фестивал на
дружбата „Я люблю этот мир”
(Аз обичам този свят). Инте-

ресни и съдържателни бяха срещите организирани в град Варна
– в Сдружението на писателите и
в духовен център „Св. Архангел
Михаил”. Руските и българските
участници в литературния
конкурс със същото име прочетоха свои стихотворения, постави-

ха цветя в знак на признателност пред паметниците на
граф Игнатиев в центъра на града и на руските войни – на улица „27 юли”. Те на дело доказаха,
че да имаш историческа памет и
да умееш да обичаш е най-великото изкуство на този свят.

АЛЕКСАНДРА КРЮЧКОВА

Писателей (Германия), Международной Ассоциации Граждан
Искусства (Испания), лауреат
международных премий в области

литературы, автор 29 книг (стихи, рассказы, повесть, роман), более
200 публикаций в СМИ, победитель конкурса „Король Поэтов” 2013.

Александра Крючкова - поэт, писатель, член Союза писателей
России, Международной Гильдии

Я КАЖДЫЙ МИГ
БЛАГОСЛОВЛЮ
Я каждый миг благословлю
Своей безумной жизни всуе,
За то, что я тебя люблю,
За то, что любишь ты другую,
За то, что ты сейчас – со мной,
За то, что ты когда-то – не был,
За то, что есть над головой
Непредсказуемое небо,
За то, что я могу мечтать,
И за несбыточность желаний,
За то, что есть, что вспоминать,
И за тоску воспоминаний,
За то, что тяжела стезя,
За то, что я бреду уставшей,
За то, что рядом есть друзья,
И за людей, меня предавших,
За то, что у меня есть кров
И белоснежные одежды,
Начало любви - в красоте. Человека, природы, языка, музыки…
Говорят, что дети рождаются со
сжатыми кулачками, веря, что сжимают в руках сокровища. Глядя на
некоторых людей, понимаешь – эти
кулаки так и не разжались. А ктото – как будто и родился с раскрытыми ладонями, уже зная, что
всё принадлежит миру. Здесь, в
Болгарии, мне встретились такие
люди. Подарок судьбы - общение с
ними. „Одно из свойств красоты –
отражать лучшее, что есть в человеке, этой красотой любующемся”.
Болгария как будто возвращает человека к самому себе, к такому, каким его задумал Бог.
Удивительно отношение болгар
к детям. Я путешествовала по стране со своим пятилетним сыном.
Мы были в разных городах, встречали разных людей. С каким вниманием, интересом и даже
уважением люди обращались к ребенку, чужому русскому мальчишке, ничего особенного не
делавшему и не говорившему!
„Самые важные встречи человека –
это его встречи с детьми. Обращай
больше внимания на них – мы никогда не можем знать, кого мы
встречаем в ребёнке”, - здесь я
постоянно вижу живое воплощение этой заповеди Януша Корчака.
Да и в отношении к старшему
поколению… Болгарская поэтесса
посвящает пронзительные стихи
маме, относится к ней с бесконечной теплотой и уважением. И
лишь случайно выясняется, что речь идет о свекрови. Неформальное, терпеливое, любовное
отношение к своим старшим
близким. Достойное принятие их
старости и всего, что с ней связано.
Мудрость ли это? Ощущение ли себя как звена между прошлым и будущим в потоке жизни и жизней?

За то, что в сердце до сих пор
Ещё не умерла надежда,
За то, что светел божий лик,
Мне силы в храме подающий,
За то, что каждый в жизни миг
Не повторяет предыдущий.

Любить… А любовь – безусловность,
Отчего же тогда ты горюешь?
Любимый мой, ты меня слышишь?
Знаешь, счастье – это возможность
Дышать, потому что – любишь,
И жить, потому что – дышишь…

Поверить, что жизнь – это чудо,
Божественное творенье,
Подарком принять многогранным…
Знаешь, не думай о том, что будет,
Ведь счастье – это уменье
Быть каждый миг благодарным…

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?

Не просить для врагов наказанья,
Босиком по траве и лужам,
Лишь помнить – душа нетленна…
Знаешь, счастье – это сознанье
Того, что ты всё-таки нужен
Огромной такой Вселенной…

МОЛИТВА

Писать безголосые строчки,
Стучать в Небеса осторожно
И не получать ответа…
Но это не повод для точки,
Знаешь, счастье – это возможность
Знать, что ты есть где-то…
Рисовать на асфальте мелом,
Быть собой до конца и… дольше,
И с тобой – иногда – рядом…
Я сказать тебе только хотела:
Знаешь, счастье – это когда больше
Говорить ничего не надо…
Воспитание? Менталитет?
Люди, с которыми мне довелось
здесь общаться, в большинстве
своём очень природны – они видят
и знают, что происходит вокруг них
не только плане событийном,
информационном. Они видят, как
зацветает миндаль, как пролетает
сокол, знают, что в лесу уже зацвели подснежники, что прилетели
аисты или лебеди. Это люди, живущие на земле, ощущающие себя
частью природы, детьми земли.
Самое красивое в мире для них –
цветы, горы, море. Те, кто живет
рядом с морем, обязательно знают,
какое сегодня море. А особая статья – когда человек, рожденный на
море, дитя моря, смотрит в его синюю даль. Умиротворённость,
гордость, сила в этом взгляде. Море
– бог на земле. И со стороны речи
интересно. Например, здесь скорее
скажут „глаза как море” или „глаза
цвета моря”, а не „синие” или „голубые”, как сказали бы мы. Довольно неспешны местные жители,
живут „более подробно”, умеют находить радость в обыденных мелочах, большее внимание уделяют
деталям.
В Болгарии очень сильны корни,
люди ощущают их, даже не задумываясь об этом. Думается, что
немалую роль здесь играет язык.
Болгарский язык – наслаждение
для русского филолога. Он более
прозрачный в сравнении с современным русским языком, более мотивированными видятся значения
многих слов: огледало (зеркало),
прозорец (окно), задължително
(обязательно), пъдпъдък (звукоподражанием образованное слово,
„перепёлка»), изпит (экзамен) и др.
Прекрасное слово «колежка»,
форма, которой нет в русском
языке, у нас „коллега» - общего рода. Этот язык более близок к своим

Отдавать без остатка, без „если”,
Ведь за что-то – отдать несложно!
И в других разжигать пламя…
Знаешь, я пишу стихи и сочиняю
песни,
А счастье – это когда ты можешь
Оставить свой след на память…

истокам, несмотря на все изменения и заимствования. Песня по
звучанию. А уж если на музыку – то
колыбельная. Или молитва. Идущая из глубины, дающая ощущение
причастности к одной сакральной
семье, чувство гармонии и защищённости. А язык – это мышление.
Интересны пословицы, поговорки – то, что придает языку красочность, колорит и характеризует
вековые взгляды народа на разные
стороны жизни: „Ако ръка дава, а
сърце не дава, нищо не става”,
„Слънцето не изгрява за едного”,
„Старата любов ръжда не хваща”.
Много узнаваемых для нас, имеющих соответствия в русском языке,
много и особенных. Приметы тоже

СВЕТЛАНА САВЧЕНКОВА

ПРИЗНАНИЕ

заслуживают внимания. Так, стоит
что-то забыть, потерять и начать
искать, как болгарские коллеги
(приняв активное участие в
поисках)
радостно сообщают:
„Влюбилась! У нас примета такая!”.
А мы так говорим о том, кто пересолил пищу. Когда я однажды
поставила свою сумку на пол, тут
же получила строгий выговор от
милой камериерки: „Не ставь сумку
на пол! Деньги не будут водиться!”.
Надо сказать, с тех пор и не ставлю.
Но ключи и очки забывать, искать
и находить продолжаю.
Много общего у нас, славян, об
этом немало сказано и написано.
Мне кажется очень важным, что
мы смеёмся над одним и тем же. И
плачем над одним и тем же.
Габровских жителей легко представить себе в Киеве, веселящимися
над русскими приезжими, добросовестно ищущими зоопарк по указателю самого длинного пути

пошли мне тех, с кем в жизни –
по Пути,
возьми всё то, что я должна отдать,
подай мне знак, кого мне отпустить,
не дай узнать, что мне не нужно знать.
скажи о том, чем я могу помочь,
и что ещё мне следует успеть,
и забери без промедлений в ночь,
лишь допою порученное спеть.

(короткий же путь, десятиминутный, в другую сторону, никем и
никогда не указывается). Киевлянин, радостно ждущий, когда те же
русские приезжие побродят в
поисках несуществующих маршруток и автобусов, вполне комфортно
чувствовал бы себя в Габрово, а то и
в местечке под прозрачным названием „Торба лъжи”. И всем, замечу,
весело. Французы, например, нередко сокрушаются: „Это ужасно!
Это трагедия!” - там, где мы говорим: „Это так смешно!”.
Сохранение древних традиций,
обрядов, обычаев – это тоже ощущение корней, причастности к
прошлому. „У нас 14 февраля тоже
праздник, только другой. У нас –
Трифон Зарезан, праздник винограда и виноградарей. В этот день…”. Дальше следует подробный
рассказ об этом дне и о том, как его
празднуют. Люди разные, а отношение к традициям – одно. О винограде и виноградарях особое
слово. В деревне Близнецы хозяйка
одного виноградника загнала меня
на стремянку, дала в руки ножницы
огромные – отправила добывать
виноград, раз уж я за ним приехала.
Одно из самых сильных впечатлений от Болгарии – виноград – живой,
прозрачный,
солнцем
пропитанный, заботой согретый,
аромата и вкуса невероятного.
Сказала хозяйка, что жить я в
Болгарии смогу – с лозой обращаюсь правильно, тест был пройдён
успешно.
Однажды в Жеравне стала свидетелем праздника, день рождения
отмечали, и приехал ансамбль
музыкантов из Котела. Мало того,
что красота музыки и музыкантов
покорила с первых звуков, так еще
и все празднующие встали танцевать хоро. Больше часа без перерыва,
только музыка изменялась. Красив,

очень красив этот танец, к тому же
всех объединяет и заряжает
энергией.
Прекрасна традиция желать
друг другу хорошего дня, удачи, а
не просто здороваться и прощаться при встрече. Умение радовать других, желание радовать – еще
одна черта моих болгарских знакомых и друзей, близких и далеких. Забота и внимание
проявляются в повседневных мелочах. Как эти мелочи согревают
душу, украшают жизнь! Простота,
ясность и доброта – вот то, чего
ждёт сердце.
Есть такое понятие в эзотерике
– „психическая энергия”. Любовь и
устремление к свету, духовность,
Божественная энергия, энергия
сердца.
Именно в Болгарии мне встретились люди, которые заставили
вспомнить об этом понятии. Люди,
которые наполнены этой энергией
и щедро делятся ею с другими. Которые оживляют и одухотворяют
всё, к чему прикасаются. Люди,
связывающие собой прошлое и
настоящее, устремленные в будущее. Что даёт эту энергию? Почему
именно здесь она сосредоточилась?
Горы, море, молитва – мощные
факторы пополнения психической
энергии. Не поэтому ли эта земля
рождает таких людей и притягивает их? А с другой стороны, если
вспомнить идею многих жизней,
то эти души, явно пришедшие сюда
с верхних этажей Тонкого мира,
сами выбрали себе родину.
Чтобы обжить новый дом, мало просто зажечь в нем огонь.
Нужно человеческое сердце,
чтобы оживить его. Всегда и во
всём, в любом месте и любом деле главное – люди, в них и через
них реализуются все замыслы,
вся красота и любовь мира.
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ВЛАДИМИР СТОЯНОВ

НОВИ СТИХОТВОРЕНИЯ
***

Да се родиш с развързани ръце
и да усещаш, че изтръпналите пръсти
са птиците, с които се издигаш
далече над видените пространства,
че този свят отдавна не ти стига,
че пътят ти осеян със митарства
прилича на пораснало сираче.
Ще можеш ли тогава да изплачеш,
целунат от поредния живот?
Ще подариш ли втората си риза,
когато нямаш нищо на гърба си?
Във гърлото сърцето ти замира
и се смалява всеки ден съня ти –
благословен, пропадащ и различен.

***

Да те разстрелват ден след ден, а ти
да чакаш кротко всеки гузен изстрел.
Човекът в теб докрая да мълчи,
събрал плода на зрялата си мисъл.
И ей така, освободен,
да вдигнеш клони горе към небето,
да си безумно влюбен в този ден
като орел, прегърнал висинето.
Раздай на слепите отровните стрели,
те са родени, за да те прострелят.
Нали отдавна вече им прости
и ги остави във страха си да изтлеят.
Във ириса на твоите очи
ефирът пише звездната си сага.
Топи се тялото. Дали ще се стопи
душата дето още ти остава?

***

Не съм създаден, за да бъда друг.
Не съм се учил да остана същият.
И още някой в мен рисува пътища,
докато сричам звездния маршрут.
Приспиван съм от толкова усмивки.
Пробудиха ме толкова лъжи,
че и да кажа колко ме боли,
ще предизвикам само смях във всички.
Защо живея във безсрочен мир
със думите от паметната книга,
а песента ми звъннала налива
оброчни мисли в звездния потир?
Потъват вече слепите следи.
Децата ми по-светло ще живеят.
Щастлив съм да ги чуя как се смеят,
дори когато страшно ги боли.

***

Кой шепне пак: „Ела си у дома!”?
Край мен жита, пред мен вода.
Препуска ден, минава ден.
Нима съм явор осланен,
а моят дом кълни в нощта?
Разсипани поля като стада
навалят на годините във плен.
Сред тях се чувствам защитен.
Целувам ожаднелия им праг
и с всеки миг съм по-богат.
Като елен зове кръвта
пред хилядите огнени дула
на погледи овълчени и голи.
Сънят поставя сребърните шпори
на вледенелия ми слух.

Какво ли не видях и чух?
Усещам някой кротко да се моли,
склонил чело пред думите икони.
И се отронват в моя силует
баща и син, жених, поет
като трошици в шепата ти, Боже ...

МАРИЕЛА РУСЕВА
Мариела Русева живее в гр. Варна. Завършва магистърска програма по психология.
Член е на Обществото на младите писатели
към Сдружение на писателите – Варна

НАЙ-ДОБРАТА
ОФЕРТА

***

***

На пясъка мокър си фантазирам
още от ранни зори
и с пръстчета тънки аз моделирам
мечти от пясъчни сълзи.

Така го познават всички в градчето,
така го запомних и аз
във ресторантче с тераса в морето,
загледан насреща в захлас.

На тази територия, във този град,
все още шепна името България
и ме е срам, че подивях,
мълчейки сред стотиците бездария.

Градя и надграждам, с шепи дълбая,
отдолу извира вода
и продължавам да си играя
с капчици морска мечта.

Централната маса със бяла покривка
и сервитьори безчет,
но липсва даже следа от усмивка
на загадъчното му лице.

И ме е срам, че съм ненужно жив,
изправен във нозете на Балкана,
че морската вода с внезапен бриз
отново разлютява стара рана,

Вълни ме завиват, после отвиват
и цялата тръпна обляна.
Докосват мечтата, ала завинаги
се пръсват в мехурчета пяна.

Опитва блюда. Вина дегустира.
Попива фино уста.
И пак срещу себе си погледа спира
и нечия хваща ръка.

че лумпен носи някакво въже,
с което да обеси свободата
и че години ме тресе
смъртта на родната ми стряха.

Поглеждам небето-безоблачно ясно дъжд не ще завали.
От вдъхновение става ми тясно
на морския бряг от мечти.

Очите му светват от светлия спомен разтърсваща силно любов,
и после угасват в обрата погромен,
за който не е бил готов...

А по гърба ми сякаш слепени са
хиляди огледалца капчици съхнещи и изчезващи
в малки солени петна.

Поредната вечер е. Царствено стъпва.
Централната маса блести.
Сред суетня по госта най-скъп
край него въртят се слуги.

Какво небе – запалени звезди,
безброй огнища в крепостта на Бога.
От толкова години все не мога
да се освободя от вещите като преди.

Ставам,поглеждам с видима гордост
целия бряг от мечти
само от пясък как е възможно
блян да се сътвори...

- Очаква ли някого днес Господина?
Да сложим ли прибори два?
За миг сякаш върнат от своето минало
той пуска онази ръка.

Над мен се лее люлчината песен
и чувам как детето в мен расте.
Превръща се в пробудено море,
погалено от тлеещата есен.

После избързват босите стъпки
да ме отдалечат,
за да не знам как вълните опитват
мечтата ми да приберат.

Замисля се кратко. Тихо прошепва:
- Всъщност... някого чакам...
Така се повтаря отново сюжета
с изчистени реплики кратки.

Прекрачвам прага на нощта.
Ще бъде дълга идващата зима.
И още дълго, дълго ще ни има
като глухарчето на утринта.

Будя се. В къщи. В завивките бели.
А дланите ме болят...
Чудно защо изподрани са целите
с миди от морския бряг...

Очите му пак са светли от спомена.
С ръцете си хваща ръка.
По другите маси двойките влюбени
с трепет посрещат нощта.

Не съм живял зад ничия ограда,
във ничий дом. За сметката на други
не съм живял и вече зная,
че няма със какво да ме учудиш.

Но аз съм камък може би,
а камъкът не става за разпятие.
Да знаеш как стократно ми горчи,
че уж сме българи, но не и родни братя.

***

КНИГОПИС
Свещеник
ИВАН СТАНИСЛАВОВ,
„Шепа тишина“,
изд. МС ООД, Варна, 2013 г.

катедралния храм „Свето успение Богородично“ във Варна.
Баща му e прекарал последните 26 години от живота си в служение на Бога.
Стиховете и размислите в тази скромна
книга са писани в периода от 1983 до 2013 г. повечето от тях много преди да бъде
ръкоположен за свещеник от блаженопочиналия и приснопаметен Варненски и великопреславски митрополит Кирил.

***

РЕЗЕНЧЕТА ЯБЪЛКА

ГРОБИЩЕ

Приемете света като ябълта обелена
на малки резенчета всеки ден.

Сред кръстове
и петолъчки,
сред жилав троскот
и запустяла тишина,
животът е заспал.

***
Все още се питам,
все още не зная:
какво е жената –
цвете или пчела...
***
Нали помниш онова куче?
Малко му оставаше да премине,
но някаква кола го блъсна на завоя...

Свещеник Иван Станиславов е роден
през 1961 г. във Варна. Завършва Со- * * *
фийската духовна семинария и Духовната Дали в гробовния мрак свирят само
щурци?
академия. От 1989 г. е свещенослужител в

Като тънка църковна свещ
ни запалва Някой в началото.
И ден след ден догаряме.
***
Ще бъдем шепа тишина.

Оттук започва вечността.

РАЗМИНАВАНЕ
Цветница е.
Стълпотворение.
Посрещнахме празник
на пролетта и цветята.
Не посрещнахме Христа.
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„Так-так, так-так, так-так…” –
машината работи гладко, гълта
синия работен гащеризон на
ситни залци, стига до единия край
на разпраното. Тя оставя иглата в
плата, вдига крачето, завърта гащеризона, пуща крачето и продължава в обратна посока.
От половин час си играе с тоя
гащеризон, който той ще разпори
още на другия ден, вероятно
наврян под някоя кола, пък и
колко трудно се шие по средата на
тесния крачол, но тя упорито продължава да върти плата насам и
натам, докато направи почти
идеалния реприз. През прозореца
се чува как петелът с оранжевите
очи ухажва поредната кокошка
(егати секса, няма и две секунди) и
после тя отърсва с шум перушина.
Пролетина мрази селото, мрази
да връзва и копае лозя, да се рови
в пръстта, да вади картофи, ох как
мрази да вади картофи, наведена
над мотиката, и все да е последна
на реда! Даже и петела с оранжевото око мрази, макар да е красив
като за петел. Досега не беше забелязвала цвета на очите му, но вчера се загледа, докато се опитваше
да го примами да клъвне една
огризка от круша през мрежата,
просто така, за разнообразие, но
той въртеше глава насам-натам
недоверчиво и не смееше. Мъж!
Една кокошка веднага я клъвна
вместо него. Как ли щеше да
изглежда човек с такива оранжеви
очи и с черни зеници?! Представи
си баба Кера с такива очи, много
щяха да й отиват, особено когато
повтаряше разни неща, които на
нея някога са се случвали или са
били разказвани. Повтаряше
ги до степен на затъпяване. Как
дядо Марко, ама не Гачов Марко
ами Мижов Марко, недоволен от
това, че синовете му били мързеливички, им повтарял: „Аз, га бяу
млад, бързу съ наявау и бързу съ
наспиуъу!” И те сигурно веднага
са се размърдвали! Или как дядо
Пейко от Гиктъровите, като видял
за пръв път грамофон, изрекъл
знаменитата фраза: „Мамка му, да
куркам в зелените черва, тук чиляк има!”
Пролетина беше израсла, дето
се вика, на пъпа на големия морски град и село почти не беше
виждала, докато не дойде тук. Можеше да плува, можеше да се пече
по цял ден на плажа и да се гмурка
с отворени очи, можеше да лови
попчета от моста и да ги прави на
чорба, можеше да познае по крясъка кога гларус е намерил храна,
но представа нямаше как се живее
на село. Когато дойде, за да работи
като нередовен учител, първото
нещо, което видя, бяха огромните
орехи край пътя и също тъй
огромните, абсолютно черни и
абсолютно топли очи на Михаил,
който я докара с таксито. Тя се
влюби от раз и в орехите, и в очите, придружени от светещата му
усмивка с трапчинки. До Нова година не се случи нищо особено –
тя свикваше с работата, със събиранията почти всяка вечер, в
квартирата ту на този, ту на оня
от младоците, които работеха там.
А на самата новогодишна вечер тя
пийна малко повече. Михаил, верен на принципа „проба-грешка”
я изпрати до тях и остана. Ако
знаеше с какво или с кого се
захваща, Михаил сигурно... щеше
пак да се захване! Тази дребна,
малко трътлеста и малко проскуѝ
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бана Пролетина му стопи лагерите
– как само откликваше на всяко
докосване до щръкналите зърна
на малките си гърди, как повдигаше пълничкото си дупе да го поеме целия, как бясно, обърнала го
по гръб, яздеше отгоре му, как не
спря цяла нощ да иска още и още,
без да го моли да я пази, както
всички останали... На сутринта
Михаил не знаеше на кой свят се
намира, тя го беше разтворила в
себе си, както яйцата, които майка
му слагаше в един буркан с черупките, заедно с лимони и мед и
държеше на тъмно, а после, когато
всичко станеше еднородна смес,
му го даваше за подсилване, когато беше малък и хилав. Той беше
като тия яйца, абсолютно разтворен в нея, чак щастлив от удоволствие. А Пролетина не
осъзнаваше, че в нея кипи страст
в пъти повече от другите жени,
никой не беше го казвал, и Михаил не каза, но само след месец
предложи да се оженят. Даже дойде у тях да я иска официално. Баща се намръщи, предупреди я,
че не знае с какво се захваща, но
ѝ

ѝ
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рисваха на свински лайна. После
свикна, установи, че може да
мисли по-спокойно, когато е в гората, научи местата, където има
най-много церов жълъд и гледаше
да закара стадото там, за да не
търчи подир всяко прасе, а да си
почива по малко. Остави грижата
за децата изцяло на свекърва си, а
тя ставаше сутрин, слагаше парче
хляб и сирене в мешката, която
мяташе през рамо, и подкарваше
стадото към Соякча. До един горещ юлски следобед.
Май на тия дни им викаха юлски горещници и с право. Жегата
едва се дишаше, макар и край реката. Прасетата мързеливо
грухтяха и ровеха под дърветата, а
тя се бе загледала във водните
кончета, които се стрелкаха над
водата, когато ужасно
се
прииска да бъде сред тях, да се
изкъпе в топлата вода, да измие
свинската миризма и да поплува.
Огледа се, нямаше никого наоколо, а и кой ли ще тръгне по гората
в тоя пек, смъкна вмирисаните
дрехи и нагази в бистрата вода.
Реката не беше много дълбока и
ѝ

ха и я сложиха на меката трева,
далеч от миризливите дрехи. От
изненада, уплаха и още нещо, което не можа да определи в момента,
тя не каза нищо. Младият мъж
също не каза нищо, само внимателно отмахна мокрите кичури от
лицето й, наведе се и без да
измъква едната си ръка изпод
гърба й, лекичко я целуна по
устните. Сега беше моментът да
му извърти един як шамар, да скочи и да се облече, но не можа. Той
прокара мокра ръка между гърдите й, после още по надолу, после
започна да пие капките по мокрото тяло, сантиметър по сантиметър, стигна до едната гърда,
докосна я с устни, после до другата, после я погледна, тя почти не
осъзнаваше какво става от
учудване и възбуда, очите му бяха
сиви и сякаш засмукаха нейните,
преди тя да ги затвори и да
разтвори устни за следващата целувка. Място и време се затъркаляха в едно и само слънцето
поспря за миг и се загледа в
преплетените тела, но и него го
досрамя, че наднича в чуждите
ѝ

ѝ

ЖИВКА ИВАНОВА

КРАЧНА МАШИНА ЮНИОН

Живка Иванова (Василева) е
родена на 27. 10 Х. 1951 г. в гр.
Стара Загора. Завършила е РЕГ
„Маским Горки” в родния си град
и английска филология във ВТУ
„Св. Св. Кирил и Методий”,
Велико Търново. Живее и
работи в гр. Бургас. Преподава
английски език и литература в

тя не искаше да чуе – тя, невзрачната в очите на махленските
момчета сива мишка, щеше да бъде съпруга на най-чаровния, висок, тъмнокос и единствен
Михаил.
Баща направи последен опит
да бъде полезен – предложи да
дойдат да живеят при тях, но Михаил не се съгласи. Как ще се напъха в тясното апартаментче като
заврян зет – на село си имаше къща, градина, добитък!
Пролетина роди четири деца
едно след друго. Едва свършваше
едното майчинство и започваше
следващото. Беше адски трудно.
Не можеше да знае, че Михаил я
ревнува неистово и смята, че по
този начин, с децата, я връзва при
себе си за цял живот. Той работеше много, по цял ден с таксито,
вечер и в почивните дни поправяше коли и всякакви машинарии,
грижеше се за градината, гледаше
кокошки, кози, едно магаре, зайци
и прасета, но нощем, нощем тази
огнена жена беше негова и само
негова.
Когато дадоха двете големи дечица на детска градина, а малките
на ясла, Михаил купи едно стадо
прасета от Киро Джамбазина и
каза, че тя ще ходи да ги пасе. Тогава за пръв път Пролетина се
скри в тоалетната и плака от обида и безсилие, докато се поду. Той
не забеляза. Първите няколко дни
идва с нея и показва какво да
прави, после я остави сама. Пролетина изгуби едно прасе, караха
се, тя се срамуваше от хората, макар да казват, че срамна работа
нямало, започна да се облича в
разни мръсни анцузи и се занемари съвсем, просто нямаше време,
а и дрехите така или иначе се вми-

в „Big Ben School of Languages”.
Превежда от/на английски и от
руски език. Публикувала е във
вестник „КИЛ” и други издания.
През 2011 г. излезе първата ѝ
книга „Вторникът е зелен” със
знака на издателство „Фабер” книга с неголям обем и особена
композиция. Пет разказа са

разположени
по
нейното
протежение, като всеки от тях
„води“ група стихотворения,
оформяйки ги в своеобразни
цикли.
Така книгата се оказва
едновременно стихосбирка и
сборник с разкази, но някак си
органически преплетени.

не можеше да се гмурнеш, но можеше да се плува. Когато усети
меката прегръдка на водата, Пролетина сякаш се събуди от някакъв сън, стана леко, въздушно.
Плува по течението, после
обратно, по гръб, по корем,
пляска като патица, залива се, даже се хвана, че се смее на глас. И
когато тръгна да излиза го видя.
Беше нагазил до глезените във водата, гол до кръста и със
запретнати крачоли, и я гледаше.
Пролетина не се уплаши, размаха
ръце и тръгна гневно към него с
намерението да го навика и да го
изпъди, без да осъзнава, че е гола,
и че малките гърди стърчаха
настръхнали, а водата се стичаше
по наедрелия й, гол задник и го
правеше матов на слънцето. И
точно когато отвори уста да се
развика, един объл камък на дъното изигра лоша шега, тя се
подхлъзна, загуби равновесие и
тъкмо да цопне с цял ръст във водата, две здрави ръце я подхвана-

съдби, и се скри зад доминото на
един къдрав облак.
Осъзнаха се едва когато усетиха, че потъват в нещо меко. Бяха
се изтъркаляли от тревата и сега
лежаха в меката тиня досами реката. Косата беше лепкава от
калта, по рижавите косъмчета на
задника му бяха засъхнали кални
пръски. Той се засмя, изправи я и
започна да я мие от калта. Тя не се
възпротиви и не каза нищо. Облякоха се, после още дълго се целуваха и после всеки трябваше да
подкара стадото си към неговата
си къща.
Юли и август минаха като насън. Халил докарваше стадото си
някъде около нейното или намираха нови места, където да закарат
стадата, впиваха се един в друг като пиявици и не се пускаха по няколко часа, после дълго си
говореха, целуваха се, пак си говореха. Никога не се уговаряха за
следващия ден, просто тя знаеше,
че той ще я намери.
Първа разбра Мийрем, жена
му. Нищо не каза, един ден го
проследи и ги видя. Пак нищо не
каза, само отиде до баба Фатме,
дето правеше муски и магии и
поиска да направи една муска.
Бабата не беше вчерашна, разбра
за какво е, но я предупреди, че
оная така е омагьосала мъжа й, че
едва ли муската ще помогне. На
края на септември, Мийрем изнуди баба Фатме да каже името на
един далечен ходжа, който със сигурност развалял магии и замина
да го търси.
Целия октомври Халил не дойде нито веднъж да се видят. Пролетина караше стадото къде ли не,
стигна чак до неговото село, само
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дето вкъщи не отиде да го търси,
но не го видя. Тогава разбра и Михаил. Би я много жестоко и я
изпъди, а после заведе дело и се
разведоха. Децата, естествено,
останаха при него, при такава
майка, а тя се прибра в града при
техните. Следващите няколко години тя се опитва да започне
каква ли не работа, но мисълта, че
децата растат без нея и, че тя, и
само тя, е виновна за това, не даваше мира и тя най-сетне реши да
се върне. Моли го дълго, обещава
какво ли не и той най-накрая се
съгласи да я приеме да живее с
тях, но повече не се ожениха и той
се обръщаше към нея само с
„курво”, когато децата не бяха
наблизо. Тя търпеше. Опитваше се
да компенсира пропуснатото време, с някакъв непрестанен хъс
готвеше, чистеше, говореше с
малките, измисляше им игри, работеше в градината, гледаше животните. Михаил започна отново
да ревнува – този път ревнуваше
от увеличаващата се близост
между нея и децата. Тя търпеше
всичко, беше си вменила безкрайното чувство за вина и го
изкупваше с търпение и покорство. Душата човешка обаче, подобно на окаденото менче за
мляко на Михаиловата баба, си
има ръбче и ако я напълниш над
това ръбче или ще прелее, или ще
се обърне. Михаил беше селско
момче и би трябвало да знае, че
млякото се сипва само до ръбчето
и после внимателно се бърка, докато се свари, иначе или загаря,
или изкипява. Не усети, че един
ден, когато я накара да заколи заек
и да го одере, а тя повърна от
ужас, беше вече допълнил душата
до ръбчето и тя не можеше да
поеме повече.
Пролетина разучи от съседки,
че Халил е продал прасетата и пътува всеки ден до близкото градче
с една строителна бригада, и един
ден отиде у тях. Не търсеше него,
търсеше Мийрем. Жената я позна
веднага, но като видя погледа, я
пусна да влезе, без да я разпитва,
все едно е непозната. Пролетина
искаше само едно – името и адреса на онзи ходжа, чиито магии никой не можеше да развали.
Мийрем дълго мълча, загледана в
жълтия елдъз под прозореца,
после стана, откъсна едно листче
от тетрадката на сина си, написа
нещо с молив и го подаде. Пролетина го взе и също тъй мълчаливо мина покрай елдъзите,
покрай омайващата миризма на
петуниите, покрай разноцветните
очета на градинските патета, и тихичко притвори зад себе си
пътната врата на чуждия дом.
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„Так-так, так-так, так-так…” –
краката равномерно натискат
педала на машината напред-назад.
Машината е „Юнион”, свекърва
я е донесла от Съюза, когато я
наградили с екскурзия дотам за
добра работа. Работи безотказно,
леко, макар да е вече на години.
Двата крачола на работния гащеризон са закърпени, точно под коленете, сега остава горния джоб
на гащеризона, отпред на гърдите.
Пролетина подпъхва малката
муска, слага ямата и започва да тегелира. Ходжата беше казал, че до
която част на тялото се опрат
муските, може и през плата, за
един ден тази част ще изсъхне, до
кокал ще изсъхне.
ѝ

ѝ
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Владимир Шумелов е роден на
20.10.1958 г. в Перник. Завършва
българска филология във ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий“. Живее във
В. Търново. Понастоящем работи
като главен експерт в Община Велико Търново. Един от основателите и председател на Сдружение
на литературни дейци „Света гора“ във В. Търново (от 1996 г.),
член на националното Сдружение

на български писатели (от 1999
г.). От 2009 г. е в управителния съвет на новоучредeното Национално общество за литература и
изкуства „Формула 6“ - В. Търново.
В периода 1990-2007 г. има над 280
публикации: белетристика, публицистика, есета, преводи, статии,
рецензии, отзиви в популярни и
научни издания за хуманитаристика и сборници; редактор на

книги от различни жанрове, автор
на предговори към тях; редактор
на юбилейни вестници във В.
Търново („Гайда“, „Земята на
българите“, „Велико Търново“, „Независимост“), автор и редактор
на статии за енциклопедии. Главен редактор и редактор в
различни културни издания: в.
„Артфорум“ (1997-2002), алманах
„Света гора“ (от 1997 г.) и др.

Гост-редактор на специален
български брой на френското списание за новелистика „Брев“ (Breves,
№ 58, 1997). Негови текстове са
публикувани на френски, сръбски,
английски език. Автор е на книгите
с разкази и новели „Двойно“ (1994;
Голяма награда за дебютна прозаична книга „Южна пролет '95“,
награда „Дебюти“ на фондация
„Славяни“), „Между Бекет и Аз“

(1998; 2003; Национални награди
„Интелект '98“ и „Светлоструй
'99“), „И така нататък“ (2007); на
книгите с есеистични и литературнокритически текстове „Накърнимото“ (2004), „Цветните
спомени на греха“ (2009) и „Лисица
в кокошарника“ (2013). Носител
на втора награда от конкурса за
кратка проза на LiterNet &
ErunsMagazine (2012).

Настлана с панели, пътеката
свързваше два панелни квартала.
Следваше извивките на дере,
разцепило на две баира. След
първата стръмнина релефът
улягаше и склоновете образуваха валог, вдясно от който под
огромен орех шуртеше чешма с
каменно корито.
Преди години иманяри бяха
обърнали коритото без резултат
и оттогава водата копаеше земята и изтичаше по склона покрай
постланите панели; придошлите
пролетни и есенни води от
чешмата подкопаваха бетона и
някои от плочите се бяха слегнали встрани.
Ерозията би продължила
пъкленото си дело двойно, ако
едно лято кечаджии не бяха бетонирали водата от преливника,
който шуртеше от една тръба на
завоя над чешмата; водата бе
студена и кристално чиста и се
вливаше в шахта под земята. На
двайсет метра по-надолу обаче
избиваше на повърхността и заливаше панелите. Тогава не помагаха и перилата, които през
годините цигани отмъкнаха едно
по едно, не помагаше и дебелият
сняг...
Човек трябваше да седне и да
се опре до скалите. Там пътеката се хоризонтираше относително до барелефа „Времето“.
Торсът на жена в основата на
трийсетметрови скали с надпис
отдолу „Времето“ беше дълбал
Джон. По-късно някой беше
наклепал барелефа с червена
боя, която годините отмиха
постепенно.
Времето течеше. Джон умря
на 28-та си година; хората продължаваха да пълзят по пътеката, докато свикнаха да крият
криви усмивки зад зъбите си така, както бяха забравили да
поглеждат нагоре към скалите и
пъплещия над тях полумесец...
Закопчах полушубката си и
потеглих нагоре по пътеката. В
движение свалих 8-грамовия си
златен пръстен с гранат и го набутах в задния джоб на джинсите. Дотегнало ми бе да слушам
напоследък за екшъни в тая
стръмна зона на здрача и затова
пипах с любов и известно успокоение дръжката на Парабелума,
който преместих в ботуша.
Първата пряка с макадамова
настилка, в края на която започваха скалите, изминах
пръхтейки. Имаше защо: в бара
долу бяхме пили кажи-речи до
зори. Сега обаче бе ясно, но студено като в ада, а аз бях неадекватен и смел повече от
необходимото.
До барелефа на Джон спрях.
Луната осветяваше цялата скала
догоре, каменната жена и аз

бяхме в мрак. „Джон – рекох,
– лека ти пръст!“ Запалих цигара и я поставих в основата
на скалата. После потеглих в
снега. Нагоре се върви по-леко в сняг и лед. На първия завой се обърнах: един фас
пъплеше след мен. Дадох газ.
Стъпките ме застигаха. Бързах,
без да се обръщам, но фасът ме
изпревари.
Бяха двама, две от говедата, с
които се бях счепкал на излизане
от бара. Да викам нямаше
нужда. Не виках, докато двамата
ме подритваха помежду си. Гледах да запомня мутрите им на
лунната светлина. Гледах още да
опазя главата и топките, но опазих една топка и половин глава...
Надигнах се от челна стойка
сред тъмно петно; двамата бяха
отпрашили мълчаливи нагоре, а
зад скалите, кацнала на ръба на
платото луната ми казваше „Чао“.
„Майната ти“ отвърнах с половин уста, след което изхрачих
шепа кръв. Попипах задния си

ВЛАДИМИР ШУМЕЛОВ

дробове, положението му се
влоши рязко след един бой на
пътеката, може би по времето, когато довършваше барелефа. Така и не разбрах кога
опъна пèталите и не можах да
го изпратя. Страшно съжалявам, Джон!
По пътя вече рядко минаваха
хора, отвреме-навреме профучаваше кола, а околните баири бяха обезлесени и застроени с
типови панелни и тухлени кооперации, покрили за кратко време и платото, в основата на
което лежеше барелефа на Джон,
все още...
Това беше след пандиза; случи
ми се веднъж да мина по пътеката привечер. Минах като на парад: чешмата си беше на
мястото, преливникът беше
каптиран и скрит под асфалтирания път; и „Времето“ си беше
върху скалата, без червена боя;
вървях тържествено бавно надолу, а до барелефа приседнах.
Вече нямаше хора. Нямаше и
кой да наклепа барелефа, и на
мен ми беше тъжно, и слънцето
отдавна беше отпердашило зад
скалите, но летният ден е дълъг.
Седях до „Времето“ и чаках
здрача с желание. Нямах работа,
нямах къде да ида и плачех
мълчаливо, докато в съзнанието
ми прелитаха картини от миналото.
Бях бягал през цялото време.
Бях изоставил семейство, приятели, работа (бях бачкал къде ли
не, но никъде не се задържах подълго); въпреки всичко – бунт,
искейпизъм, егоизъм и завоалиран идиотизъм, бях един нормален тип, обитаващ краен
панелен квартал. По времето,
когато се наложи да накажа ония
дрисльовци, бях още млад. Все
пак след това имах доста свободно време за мислене (а и почетох доста) и знам, че не това
беше главното и съдбовното в
живота ми. Обичах да бягам; бягах още като дете от Дома за деца и юноши, наврян вдън горите
Тилилейски; бягах и от пандиза,
и от къде ли не. По-късно учих в
града, но повече наблегнах на
улицата; бях чувствен тип и затова прекалявах с всичко – алкохол и желание за плътски
измами: може би така угаждах на
вечната си незадоволеност от
живота – тая, която ме съпътстваше и досега; всъщност
отрано усетих, че животът
изтласква такива като мен извън
пътеката на щастливците и това
насади в душата ми разяждащата корозия – злобата; единственото смислено нещо, което
успях да свърша, беше женитбата, но тя се оказа кратка; опитах
се да уча след СПТУ-то – като

основа на Голямата амбиция, –
не се получи; засякоха ме промените, после сменяхме Системата,
а тя се издриска отгоре ни; и понеже брънките от оковите не се
скъсаха, не почувствах облекчение, продължих по старому.
В средата на 90-те ми беше
писнало; бях дерайлирал по
всички релси; бях един аутсайдер с незаконен патлак в джоба.
Малко преди 2000-та бях свободен (от простреляните беше
починала само циганката). Свободен! Слизах обаче по пътя към
един чужд свят, който не познавах. Знаех, че и той не ме познаваше. Вече.
Не знам какво да правя... На
времето, спомням си, един
концерт на протестантката
Шийниъд О'Конър в Ню Йорк
(беше през 94-та май) ме накара
да се разплача. Трябваше да пее
по случай 30-годишната музикална дейност на Боб Дилън. Не
може така – тя, изправена, невинна, остригана, нежна фея,
освиркана като последна... Номерът бил в някакъв неин клип,
но това е изкуство, скапани нюйоркчани и мегаломани такива!
Ама и тя разказа ли им играта!
И друго си спомних, докато
дремех и пушех пред „Времето“: когато бях в казармата,
екскурзията до Ню Йорк беше
един бон. По-късно, когато вече имах тия пари, тя струваше
двойно, а толкова исках да
изкача Емпайър Стейт Билдинг
и да погледам отгоре грамадите
на Голямата ябълка, мътната
лента на Ийст ривър, да пообиколя из петте района на мегаполиса, да се снимам на ъгъла
на Пето авеню и 42-ра, да... В
живота почти винаги е така: не
става. Или става следното:
Връщане отнякъде (не е важно
откъде)... Заварено положение... Нарастване на напрежението (трилъра)... Съмнителен
покой (това би трябвало да е
финалът – малко тъжен хепиенд, който съвсем не е такъв
в действителност)...
Тогава станах. Беше вече
тъмно, но луната светеше над
скалите, пълна. Запалих нова цигара и я поставих в основата на
барелефа. „Високо, високо...“ си
тананиках песента на ФСБ, докато слизах по пътеката, която беше шосе. „Високо, високо...“,
докато луната осветяваше всяка
моя крачка надолу и се отразяваше в задника ми.

ПЪТЕКАТА*

ѝ

Накъдето и да се обърнеш,
все ще си със задника назад.
Мао Дзедун

летната. Хвърлих пари на циганката до вратата и се залостих
вътре. От огледалото ме гледаше
друг човек. Пооправих се и влязох да пикая. Пиках поне пет
блажени минути. Не ми се излизаше. Излязох и се измих. Мих
се старателно и дълго. Скоро
щеше да разсъмне.
Някой заблъска вратата.
Застанах встрани от рамката и
извадих желязото от ботуша.
Изчаках поредния тласък, после
отворих изведнъж. В краката ми
се стовариха циганката от входа
и двама бабаити. Затворих вратата и ги подканих с патлак в ръка да се надигнат. Тримата
станаха без желание. Разбирах
ги, но завинтих самоделния

Художник Михаил Коевчинов

джоб – беше празен. В ботуша
обаче ме убиваше желязото.
Поех нагоре по пътеката.
Катерех по мъничкия път и
ръсех кръвта и злобата си по
скалистия сипей, който някой се
беше сетил да застели с бетон.
Докретах до ореха и приседнах
на обърнатото корито до чешмата. Беше студено, но на мен ми
беше горещо. Разхладих се с вода
от чучура и измих кръвта си на
лунната светлина. Помислих и
станах.
Нямаше къде да идат. Просто
нямаше къде другаде и пъбкроулът щеше да им излезе през носа.
Когато изкачих баира, видях лъчите на бара над панелния кошер;
лазерните
снопове
циркулираха по небосклона и ме
насочваха.
Влязох и се запътих към тоа-

заглушител на дулото и изстрелях по два куршума в циганката
и единия бодигард. Другият се
надриска. Казах му да се оправи
и да извика моите хора. Описах
му ги.
След няколко минути всички
бяха в пакет пред мен. Мигаха на
парцали пред заглушителя и
внимаваха да не стъпват в
локвите кръв. Изглеждаха
респектирани, а на мен не ми пукаше. Мислех за пътеката, по
средата на която един умрял
Джон бе дълбал барелефа „Времето“. После пострелях...
Години по-късно щях да
миткам отново по пътеката; пътеката щеше да бъде вече път
(шосе), а аз щях да разкарвам
носталгията си по пътя, по който... И си мисля, че Джон не
умря просто от рак на белите

* Разказът е отличен с втора
награда на националния конкурс
„Разказ на младежка тема'”
2013, организиран от Дирекция
„Младежки дейности и спорт”
към Община Варна.
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ГЛАД И ЖАЖДА ТИТАНИК

ДОБРИН ПАСКАЛЕВ

SMS - ПОЕЗИЯ
ГЪЛИВЕР
Небе, нима могъл бих друго аз да сторя,
щом Волята ти начертала е за мен съдбасъс мелниците вятърни до смърт
да споря,
сред лилипути с тоги да живея
в самота ...
Затуй сега вдъхни ми, Боже,
сила във душатаза слава твоя да не полудея сред
Тълпата!

С коричка хляб глада в стомаха ще
залъжем,
с вода две шепи жаждата ще утолим ...
Но как душите в нас- изнурени и тъжни,
от гладна смърт и жажда да спасим?
SMS 07/02/2013/11:18:07

***

В бакалницата щедра на живота
безплатно няма, разбери!
Приятелството шири се до плота,
а сиренето вечно е с пари ...
Тук всяко нещо има си ценатарушвет и хляб, любов и нож ...
SMS 5/01/2012/08:32:23 И уж наум Бакалинът пресмята,
но винаги е точен той до грош!

05.04.12 Господи, ослушай се, поспри за миг

EX ORIENTE LUX*
Той в третия предречен ден
възкръсна,
Живот чрез Смърт се прероди
от Изток слетлина навред се пръснаЛюбов и Вяра пак да възроди!

и взри се пак във мравешката
менажерия.
Душите ни се лутат неприласкани,
дори във храма не съзират твоят поглед
и твоята благословия.

Преди да стриеш телата ни на прах
и от тях да замесиш кал за нови телеса,
научи се да разчиташ глаголицата на
* От Изток светлина:
пушеците
Евангелие от Матея 2:1-2
от комините
и да мърдаш устни,
16.04.2012,
Великден
сричайки буквара на земните послания.
SMS 08/02/2013/08:32:52

УТРЕ
Нима успях да остарея?
Къде изнизаха се ден след ден?
Аз вечно почвах да живея
„от утре твърдо” – весел и блажен!
За „утре” все отлагах всичкода съм щастлив, безгрижен, млад:
„днес” хапвах сухите трохички,
а „утре” чаках римски пир богат!
До „утре” бързах все да се докопамтам, „утре”, чакаха любов, мечти…
Днес само в спомените хлопам,
на запустели в бурени врати…

„Титаник” същи е - България загива!
От нея вече всеки, всеки си отива!
Останахме последните й мохикани...
Дали сме луди?
Бог лудите дано да брани!

Сигурно вече има перде от облаци
върху очите си
и се нуждае от светкавична операция.
Сега си играе с фигурки от восък от изгорелите свещи на душите,
прави топчета от звезди и ги хвърля...

IN MEMORIAM Св. Кирил
В свещеният предел на „Сан Клементе”
почива само земната му тлен.
Той от небето бди над Континента
със кръстен знак и нощ, и ден
и като дъжд- отново и отново,
разпръсква нашето извечно слово!

MODUS VIVENDI*

Живея сам, работя на междата
между Живота и Смъртта,
познавам болката и самотата
и дишам с нож, забит в ребрата
за сторената добрина!...

ИСКАШЕ ДА ИЗЧИСТИ
НЕЩО

ЕДНО КРИВОГЛЕДО ЦИГАНЧЕ
влезе в галерията.
Искаше да изчисти нещо
срещу жълти монети,
* Начин на живот
слагаше в кибритена кутийка.
11.05.2009 които
Беше си научило добре урока.
Искаше да изчисти галерията –
На 14.02.869 в Рим умира св.
2
ЮНИ
сигурно от лоши картини
Константин – Кирил Философ
или от лоши художници,
На тоя ден аз стискам длани 14/02/2012
но хубаво да я изчисти
SMS 25/01/2013/06:05:15
да не отвръща Бог от нас очи,
срещу шепа монети,
да
скрепват
тежките
ни
рани,
сложени в кибритена кутийка.
БАБА МАРТА
та Българско от смърт да се спаси!
Колко ли кибритени кутийки
***
На
тоя
ден
аз
вярвам
още
–
има в мръсните му, скъсани джобове
По стени, по тротоари
войводите
ни,
паднали
във
бран,
или в другото дете отвън,
Баба Марта вредом шари,
Затварях вече чекмеджето
са
живи
и
ни
гледат
нощем,
което го причаква там, на ъгъла.
с бяла и червена прежда
на тоя уж отминал ден,
потегнали
в
небето
звезден
стан!
И то иска да изчисти нещо –
кичи и нарежда:
но скрипнах в миг на паметта кутрето всеки
На
тоя
ден
гробове
се
разтварят,
града и всички магазини,
„Отминава люта зима,
и всичко пак изригна в меннадигат
се
посечени
глави
града и всички кафенета,
пролет пуква, нека има
в калейдоскопа на сърцето
и
сам
Апостола
застава
пред
олтара
града и нас – наивните и гордите –
вредом здраве и сполука
живот и смърт аз пак съзрях,
за
Българско
молитва
да
реди!
срещу шепа улични монети,
и надежда светла тука!”
очи загледани в небето
които мургавият бог затваря
и скритата молба във тях...
SMS 02/06/09 07:55 в кибритена кутийка на небето.
SMS 01/03/10 06:20
Как да затворя, Боже, чекмеджетода не изгубя паметта си ме е страх!...
***
SMS 26/01/2013/07:13:41

***
В училището на живота няма
почивни дни.
Жоржи Амаду
в училището на живота няма
почивни дни, свободни часове!
На пътя дебнат вълчи ями,
зад ъгъла пък брулят ветрове ...
Урокът скъпо се заплаща,
Учителят не пише тука „слаб”,
пропаднеш ли- на поправителен не
праща,
а пише в дневника: „За скраб!”

За падналите да сведем главата
и да прекръстим знамената днес,
че всички думи слаби са за
Свободататя ражда се единствено в сърцата
и пак във тях умира гордо с чест!
SMS 01/03/10 06:20

ЮДА
За трийсет сребърника своя Бог продаде,
а после със целувка го предаде,
но на предател не понесе битието
и сам увисна, вързал си въжето ...
Защо ли, Боже, вечно Юди има,
с които хляб на масата делиме?

ПЪРВОЛЕТА МАДЖАРСКА

Родена e на 4 август 1955 г. в гр. Радомир.
Завършила българска филология във ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий” и трудово обучение и изобразително изкуство в Учителския институт – Дупница. Била е учител
по изобразително изкуство в гр. Трън. Работила е като журналист в окръжния
вестник „Димитровско знаме” и в общинския „Нов пернишки вестник”, „Перник експрес”, „Регион експрес”, „Зона Перник” и
кореспондент на в. „Струма”. От 1997 г. е
уредник в Художествена галерия, Перник.
Автор на стихосбирките: „Ангел с ахилесова пета” (1997), „Живей сега” (2001), „Детето плаче като Бог” (2006), „Ще се видим в
Рая” (2008) и основен съставител на антологиите: „Галерия към слънцето” (80 стихотворения и поеми за Перник) и „Духът,
който ни сродява” (2009). Има награди от
национални и международни конкурси.
Стиховете ѝ са превеждани на английски,
сърбохърватски и руски език. Основател и
главен редактор е на алманах-списание
„Културна палитра” за литература,
изкуство и креативност.

ЕДНА ПАЯЖИНА СЕ
СПУСКА ОТ НЕБЕТО

ЕДНА ПАЯЖИНА СЕ СПУСКА
ОТ НЕБЕТО.
Бавно, бавно, почти незабележимо.
Все по-ясно я виждам.
Все по-ясно я виждам…
Стълбица плете невидима, проклета.
Господ ми я пуска плавно,
за да прибере душата ми отчаяна
на своята планета.

МЪЖЪТ СЕ Е ОБЛЕГНАЛ

МЪЖЪТ СЕ Е ОБЛЕГНАЛ
на бастуна на спомена.
SMS 31/03/10 06:24
Отпива и се сгушва в палтото си –
SMS 29/01/2013/06:33:37
накокошинен, премръзнал от самота.
VIA DOLOROSA*
Пресява късия си ден през ситото
на зимата
Върви Исус към своята Голгота
ФАУСТ
и мята съчки в загасналото огнище
и влачи кръста си сломен, но горд,
на погледа.
шуми тълпата с яростна охота
ДА БЕШЕ СЕ НАУЧИЛ
“О, миг, постой!” - бе рекъл Фауст.
Дълбок е кладенецът на душата му –
и вика смърт, с краката тропа Но как Мига за миг да задържим?
само луната може да проникне,
ДЯДО ГОСПОД
забравила как срещна го с възторг...
Изтича Времето без жалост
когато капне сълзата на дъното.
във оня безконечен Хаос,
ДА БЕШЕ СЕ НАУЧИЛ ДЯДО ГОСПОД Подпрял протрити лакти върху масата,
* път на страданието
където като дим ще отлетим...
да вижда глаголицата на пушеците от мъжът предъвква бавно трошици
светлина
комините
SMS 27/01/2013/07:48:53
SMS 02/04/10 09:42 и да разчита земните послания.
и на гърлото му присяда.
ѝ
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- Братовчеде, хайде да ходим
на вилното място в Панчарево –
казва Пламен.
Той не ми е братовчед, а мъж
на братовчедката Румяна, но
така се обръщахме един към
друг. После те се разведоха, но
роднинството ни остана.
- Пламене, аз не съм се
развеждал с теб, нали?
- Не си, братовчед – отвръща.
Неговата братовчедка Невена
също поддържаше отношения с
братовчедката след развода.
Изобщо бяхме едно голямо
семейство.
Отиваме на вилното място.
Заварихме леля ми Роза и тъща
на Пламен да копае. Имаше
доста да се копае. Ще е тежък
ден казах. Ама няма как. Трябва
да се помогне на братовчеда. За
първи път ме кара да копаем. Но
в края на краищата четирима
големи хора сме. Аз съм свикнал
да се работи на вилно място. Не

да се почива.
Какво бе смайването ми,
когато братовчедката легна в
бунгалото с детето с мотива, че
ще го приспива. Братовчедът пък
извади и разпъна едно походно
легло и полегна под едно дърво
на сянка.
- Пламене, дай да помогнем на
леля Роза да окопае доматите –
тихо прошепвам аз.
- Кой му требат домати да
копа – високо казва Пламен, за
да чуе тъщата. - Я, ако ми требат
домати, че направим една холова
гарнитура, че я продадем и че си
купим е те толчави домати – и
показва с ръце, че доматът ще е с
диаметър най-малко 10 см – а не
като тия пръжки. Я съм дошъл
да почивам.
Тогава разбрах, че на вилното
място можело и да се почива.
Това зависи от човека. Той може
да копа, може и да не копа. И че
човек трябва да печели от

Радост Георгиева е
родена през 1980 г. във
Варна. Пише стихове
от 15-годишна. Има
издадени три стихосбирки – „Глухарчето“ (2007), „До моя
малък принц“ (2009) и
„Пази сърцето ми!“
(2012). Публикува в
блога
си
radost4e.blog.bg.
От 2013 г. е член на Сдружението на писателите – Варна, и активен участник в
дейността на Обществото на младите
писатели във Варна.

РАДОСТ ГЕОРГИЕВА

ГЛАД
Сърцето ми бяга
към тебе
от глад.
Глад за обич и нежност,
глад за грях
и безкрайна любов.
Сърцето ми бяга към теб,
по-бързо от вятъра
бяга ли, бяга...
А разумът, онзи вечен мъдрец,
го дърпа назад
и му вика: „Недей, остави го!”
Сърцето ми бяга към теб
и по пътя се чуди

ПЕТЪР К. СТОЙКОВ

ГРАДИНАР

основната си професия.
Пламен продължи да лежи.
Станах и отидох при леля Роза.
През целия ден копахме. Не
можех да постъпя другояче.
Изпитвах неудобство... И сега
бих постъпил така. Не може да
лежиш и гледаш по-възрастния
от теб човек, а и не само повъзрастния, а дори и само
познат да копае, а ти да лежиш и
гледаш.
Но Пламен лежеше. Стана късен
следобед. Най-накрая свършихме с
копаенето. Братовчедката Румяна
стана с детето. Пихме кафе и
потеглихме с колата. Румяна и
Пламен отпочинали, аз и леля Роза
преуморени. По пътя се отбихме в
Симеоново на вилата на лелята на
Пламен. Там бе един малък рай.

колко ли топло е
вечер в твоите ръце.
Не мисли за нищо,
както винаги
впуска се в шеметен бяг...
Горкото мое сърце!
Пак остана на пътя само,
ще нощува в крайпътни хотели,
ще вечеря с други бездомни сърца,
но едва ли ще спре
да преследва тебе, любов.
И този глад за обич и нежност,
глад за грях
и безкрайна любов.
И все някой ден ще те стигне.
И тогава.. ах, дано утоли този глад!

РАДОСТ
Нищо друго не искам,
само утре
да бъдеш щастлив
и да има радост
в гласа ти
и радост в ума ти.
Нищо друго не искам,
само да свети
от обич и нежност
душата ти.
Нищо друго
не ми е потребно,
само да знам,
че не липсва
в живота ти

Цялото място бе засадено с
цветя, декоративни храсти и
неплододаващи дръвчета. Голям
труд е хвърлен, казах, но е
станало
прекрасно.
Поддържането на такава красота
изисква много работа. Лелята и
съпругът й бяха пенсионери.
Сигурно всеки ден работеха по
малко. Осмисляха си живота с
тази работа. Така мислех, но
както ще видите след малко, се
оказа, че не е така.
- Добре дошли – ни посрещна
леля му и започна да поднася
разни вкусни неща.
- Как си, Роза? – попита тя
леля ми.
- Много се изморих, Беба. Цял
ден окопавахме.
- Защо не си вземете
градинар. Нашият е много
добър. Препоръчвам ви го –
съвсем естествено каза лелята на
Пламен.
Аз и леля Роза ококорихме ей

мир и любов.
Макар и без мен
във сърцето ти.
Макар и без мен...

ДРЪЖ МИ ШАПКАТА,
ГРИНГО!
Дръж ми шапката,
гринго!
Ще танцувам
тази нощ
само за теб.
С лунен блясък
във мрака се гонят
полуголи телата ни.
Полунощ е,
всички спят
в малкия град…
Остани до зори!
Дръж ми шапката,
гринго!
Нощта ми е сцена.
Щом кръвта ми кипи,
на страсти греховни
как ще откажеш
и как ще заспиш.
И когато
от себе си хвърля
всичките дрехи,
дръж ми шапката,
гринго!
И пази се
от дявола в мен!

такива очи. Не ни е минавало
изобщо през ум за този лукс.
Поколения преди нас бяха
обработвали земята. Тя бе да ни
изхранва, а не да почиваме на
нея. И да и наемаме градинари.
Така разсъждавах! Не съм гледал
икономическата страна на
въпроса. А и действието се
развиваше
1980
г.,
по
тоталитарни времена и не се
наемаха току-така градинари.
Слезе и мъжът на лелята на
Пламен. Оказа се, че е професор.
Най-големият капацитет по
икономика на транспорта в
България. Беше към 70-годишен,
но още пишеше научни трудове и
преподаваше. Там му беше
силата. А градинарят бе създал
нещо наистина красиво. И на
него силата бе в професията.
Пламен пък правеше хубави
мебели и наистина купуваше
най-едрите и хубави домати от
пазара, без да копае.

НАШАТА ПЕСЕН
Просто спрях
и не можех да мръдна,
Любов.
Някой пееше
нашата песен
и танцуваха влюбени хора.
Спрях и ги гледах.
И по навик
пак за тебе се сетих,
Любов.
И това, че
Любов те наричам
все още,
пак навик лош е.
Такива си имам стотици.
Помня някой ме пита:
„Как ти дойде наум
да се влюбиш във него?”
Няма ум в любовта,
особено в мойта любов.
Затова спирам още,
щом влюбени видя
да танцуват на нашата песен.
Спирам...
и после тайничко плача,
Любов.
Ти не бой се,
някой ден ще ми мине.

КНИГОПИС

ИВАН ДОЛСКИ,
„Кълнове под снега“,
изд. МС ООД,
Варна, 2013 г.

Тази книга е своеобразната
творческа равносметка на автора
по повод на неговата 60-годишнина. Ето какво самият Иван Долски
(Иван Атанасов Иванов) е написал
за нея в предговора си:
Драги почитатели, ако искате,
прочетете тези малки мои хроники
в разказ, очерк или в стихотворение.
Всички
имаме
преживелици. А как ще ги назовем
- летописи, епизоди, биографии както аз ги нарекох, моите лични
дребосъци... не е толкова важно.
По-важното е, като се обърнем,
как идва и идва... обратното - като
че ли още сънуваме своите
неродени мигове, и те сякаш се
нареждат-подреждат в обратен
житейски път...

ШЕСТДЕСЕТ
Художник Михаил Коевчинов

На 30 по две –
май са общо 60!

Трета възраст ли –
и какво от това.
Ето, мойто момиче,
толкоз вярна жена и на моята възраст,
стана баба и тя!
А и трите деца,
и четири внучета,
ех, доволни остават –
с дядо верен докрай.
Някак си двамата
станахме умни, нали?...
Е, пораснахме пак –
с още ден, но какъв!...
Дали вече обречени,
на 30 по две –
младеж и дeвойка,
май са общо 60...
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И все нещо не ми достига.
ИВАН СТАВРЕВ
Не ми достига обич, за да прегърна
врага си, ДОГОРЕЛИЯТ
не ми достига омраза, да го нападна.
ПРИТИХВА

Обичам Те дори, когато знам, че
другия прегръщаш!
Обичам
Те
дори,
когато
любовта ми
СПОМЕН
КУЧЕШКА
във омраза се превръща!
РАДОСТ
Обичам Те.
Дори изпепелен от ревност Те обичам.
I
Каквото и да кажа
И
ПОДРЕДЕНО
ще се промени ли нещо,
злощастният сърдечен мускул, тонове
И ПРАВИЛНО
Плаче времето в мене, прости...
ще заживеем ли по-добре,
се в
Мека, топла вълна ме загърна, заля ме, сърдечна бол събрал, превърнал
хората ще станат ли по-добри…
кристал...
До където ми е втръснало
когато отрони във диамант(!) дано в очите Ти да
дотам
ще
е
тъмно,
„Обичам Те, обичам Те, обичам Те,
Светът живее от кражба.
заблести
после може случайно да просветне
обичам Те...” И ...
Човек е измислил Бога, за да краде
и... заслепена, да го прегърнеш
от някой изтърван виц как намери дъх?! Хиляди пъти!
и от небето...
нежно... и
на кварталния нехранимайко
Накрая. Чак накрая
да...
ме
целунеш...
най-накрая.
Чак(!)
да изречеш на прощаване. Трийсет
Грабни поне хляб и кучешка радост
тогаз...
години ще зная,че съм... в Рая!...
от бакалията, Може куче да припикае кашоните
на скитника, аз го изричах. Трийсет години те
за да са радостни гузните ни минути.
и те да светнат като слънце
изпреварвах. Сега
Може
местният
богаташ
искаше
всичко
неказано,
всичко
Ако имахме пиене щяхме да станем
да
дари
старата
си
печка
на
сюрията
пропуснато IV
револиционери,
малки крадци да изречеш наведнаж... Искаше сякаш И... ТОГАВА...
но сега сме само хленчещи хиени.
и те да я понесат през смрачаващия сняг, да запълниш пространството,
да я свържат с огъня.
оставащо празно след Теб. „пак обичам Те, обичам Те, обичам Те
Как може толкова да са безсилни
Знаеше
думите –
дори, когато
Но животът е дълъг братко,
просто не мога да живея без Теб. Без
една мечта да не могат да вдигнат.
лудналият
ми
сърдечен
мускул,
като нощен път през полето
любов. тонове сърдечна бол събрал, стотици
Затова ли земята ни е омесена
на Добруджа Пета пролет кръжи над дървета и
от барута и кръвта на ония от
превърнал се в... кристал,
Само
звездите
отгоре,
покриви жеравно ято без Теб.
читанките!
във... диамант!
вълците от гората
Пета пролет плача със жеравно ято
Нищо няма да кажа. Ще мълча.
дупка
и една светлинка от вечната къща на
без Теб, Жеравче. Във...черна
Та поне да не изляза предател.
обречена
да
се взриви!
детството. Никога няма да свикна. Сякаш бе
/за
туй(!)
родена!/
вчера,... че Да се превърне във... Вселена!
Питаш
ме
как
живея:
стъпвахме
боси
по
пясъка;
В нея да Те срещна!
ИЗПРАТИХА МЕ
Ей така, подредено и правилно –
сини мидички сбираше, празни
... ”неземната Елена”!
ЗА ХЛЯБ
както се случи.
рапанчета; Н
Не...
„Троянска!”
после нежно Ти връзвах
Само хляб нямало.
пък ”... от Троя!”
най-ценното морско герданче... от тях! Нито
Колко още неща няма в тази къща.
Тук
–
С
... моя! И
А брегът и морето... заливаше смях!... да Те хвана
за ръка, и пак
ОЧАКВАМ
Твоят смях!... да се разходим
Толкова ме е яд на държавата,
двамата по пясъчния
ОБАЖДАНЕ
че ако бях монах от Шао Лин,
бряг;
И сега – ... топла лавина прегръща
щях да опердаша някой нейн гражданин.
замаяни,
сред
дъх
на
водорасли,
от
Не отговаряш.
душата... „обичам...,
И да хвана Балкана,
писъка на чайки,
Нищо.
обичам
Те,
поел
от
Теб, обичам...” пак от молещия зов на тъжните
да го захвърля върху главите на ония,
Ще ти изпратя едно стихотворение
обезумял повтарям всеки миг – пак
дето управляват.
във мъглата корабни сирени;
хапещо, дращещо, скимтящо, рошаво
затънах самотни
ние
с
Теб,
забравени от всички,
и се давя в този зов, във този вик, но
„... политиката и на това правителство откъдето и да минеш каквото и да
от
Света!
забравени,
направиш
вместо „Пи-сееее!”, днес други думи
води България към катастрофа...”
усетили щастливата промяна –
то
ще
бъде
до
теб,
опустялото пространство запълват...
Мърмори опозицията
стъпваме по пукащата...
нежно помежду ни! да
Войната по пътищата е само фрагмент. ще ти прави муцунки,
с
гъдел
между... пръстите ни пяна,
ще се плези, ще хитрува,
Пространството превърнато във...
един
до
друг и ... с рамене допрени.
а когато поискаш да го изгониш,
връх! И...
И когато си тръгна от този свят
то ще се разпадне на разузнавачи,
със последни сили пак събирам дъх да
къде ще скрия нищетата,
на
диверсанти,
на
хлипащи
кученца
изкача…
очите си,
и
тогава
ще
ми
се
обадиш,
П О С Л Е Д Н И Я си В Р Ъ Х
ВЯРВАМ
пълни с безброй ядове.
за
да
те
спася
от
него.
За какво първо да мисля - за живота
Вярвам – тъй ще е!
ли, за смъртта ли!
II
Защото знам, че в оня ден, когато в
А аз отивам за хляб. И за още колко
ИСТОРИЯТА
тоя свят Си се явила
неща съм тръгнал.
ПОСЛЕДНИЯТ ВРЪХ
и Богородица в страхотно
НА ЖИВОТА
настроение навярно била,
Прохладен
бриз
през
Август
Ти
бъди,
та
вместо
в
бяла
струйка /майчиното
Спокойно, Земята се върти.
НЕ МИ ДОСТИГА
За да Те вдъхна наведнаж!
млечице/ Всеки ще си седне на мястото.
Да сетиш как с последните залязващи свещените си пръсти – в „златната
Лежа си в леглото, в един дом, в един За всяка шапка ще има закачалка.
звезди
вода” е натопила
За всеки задник ще се намери удобен
град, в една страна,
Попиваш
в
тялото
на
мъж.
и
пръснала
с
усмивка
в детското Ти
стол.
в един свят, в който чешмите капят
Бъди ми стряха във проливен дъжд!
личице
постоянно, Радвайте се и се целувайте.
От днес златисти, весели лунички! Оттогава
Гладният ще види хляба,
парите постоянно свършват,
Бъди мой връх. Бъди последният ми... своя чар във Теб оставила. И още –
постоянно трябва да мечтаеш, за да не жадният ще открие водата,
Еверест!
завещала Ти е своя дар
тъжният ще намери радостта.
мразиш реалността,
за изцеление чрез благослов
Но не забравяйте, господа, смъртта.
постоянно трябва да вярваш, за да
под своя майчин Богородичен покров.
преглъщаш лъжата. И тя иска да седне при нас.
III
Уютно се чувства сред хората.
Ще Ти омръзне ли?
И като политиците си устройвам войни, Умее да събира и да разделя
Защото все такъв – безумен и
На мене – не!
превързвам раните си, създавам нови със сълзи, с болки и пръст.
объркан – пак редя Ще го повтарям пак – отново и отново–
оръжия,
„Обичам Те, обичам Те, обичам Те”
За ИЗЦЕЛЕНИЕ чрез твойто силно
Историята на живота е кратка.
а врагът е като въздуха – вечен и
дори
на
сън
твърдя:
Нежно слово
невидим. Хилядолетията я доказват.
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На плажа беше напечено.
Слънцето хвърляше още дърва в
огъня, а летовниците му наливаха плажно масло. Малки жълти
въгленчета жигосваха краката
им и ги караха да се придвижват
на прибежки между чадърите.
Въз-дебелият Колю на свой
ред хукна към морето.
Цамбурна по корем. Рибите наоколо също обърнаха коремите
си, но една от тях реши да покаже циците си и заговори с човешки глас:
– Аз съм Русанка – представи
се тя.
Ципите между пръстите й
пречеха да се здрависа.
– Аз съм Колю.
– Женен ли си?
– Не.
Сърцето на русалката биеше
толкова силно, че водата правеше кръгове около циците й. Колю не можеше да откъсне очи.
Кожата му се просмука от
киснене и мазното петно покри
морето като каймак.
Колю беше въплъщение на
идеала за мъж. В света на русалката наднорменото тегло даже беше здравословно, защото
рибеното масло съдържаше омега три вместо холестерола на
обикновената сланина. Това
обещаваше дълголетие, но двамата влюбени бързаха сякаш
смъртта можеше да ги раздели
преди още животът да ги е
събрал.
Русалката много държеше да
започне на чисто:
– Аз съм риба.
Колю прие признанието с
усмивка.
– А пък аз съм водолей – каза
той и в потвърждение опръска
циците .
Очевидно говореха за различни неща.
Русалката имаше ципа между
пръстите на ръцете вместо ципа
между краката като всички
останали девственици. В нейния
случай обаче беше по-точно да
ѝ

ѝ

ДИМА ДИМИТРОВА,
„Талисманът“
(морски стихове),
изд. „График“, Варна, 2013 г.

говорим за честна, непорочна или бинокъла на врата му и се
невинна жена. Беше толкова не- спусна да спасява русалката савинна, че бъркаше любовта от мо по шнорхел.
пръв поглед със секса на първа Колю още се чудеше коя е
среща.
майката на младенеца, когато заКолю потри мазните си ръце. беляза приликата му със спасиРаботата му изглеждаше сигурна, теля. Бяха като баща и син.
когато спасителят свирна на ру- Поне откъм аксесоари.
салката да излиза.
Само дето детските татуи– Защо да излизам?
ровките на младенеца се лющеНа плажа не бяха виждали та- ха. Той беше спрял да плаче.
кава дързост. Иначе русалката Надуваше свирката и изкарваше
имаше основания – бризът летовниците на брега, което го
напразно се мъчеше да опъне разсейваше или просто намирафлага на спасителя, а морето беше ше за забавно.
оставило вълнението на влюбе- Така в морето остана само
ните и кротуваше.
шнорхела на спасителя. От вреТогава
спасителят ХРИСТО ЛЕОНДИЕВ
обясни:
– Детето
ти плаче.
ме на време се показваше по няЕдин младенец се беше изгу- кой плавник, но не беше ясно
бил. Плачеше неудържимо, а спа- дали е негов или на русалката.
сителят го водеше за ръка и се Образува се пяна сякаш водата
мъчеше да открие майка му сред съдържаше прах за пране
летовниците.
вместо сол.
– Не е мое – отрече русалката.
Накрая спасителят излезе.
– Твое е, трябва да е.
– Съжалявам – каза той.
Спасителят беше питал всички Всички летовници свалиха
останали жени. Майката на мла- плажните си шапки. Морето
денеца се беше удавила или Ру- утихна, а шамандурите се покласанка беше неговата майка, но по щаха колкото да напомнят за
някаква причина лъжеше и най- циците на изгубената русалка.
безсрамно се задяваше с Колю.
Младенецът отново се
– Трябваше да ми кажеш за де- разстрои. Не му бяха останали
тето – възмути се той.
сълзи или пък се изпаряваха
Не му се слушаха повече неби- прекалено бързо от червените
валици или в ушите му беше му бузи, които спасителят ощивлязла много вода. Русанка опита па. Изглежда слънцето го беше
да се оправдава, макар че всички размекнало повече. Той си
летовници я сочеха с пръсти и спомни как на годините на млаодумваха лекомислената й денеца се скиташе по плажа непостъпка.
мил-недраг.
Всеки на нейно място щеше да – И ти ли се беше изгубил? –
се засрами. Скоро тя се гмурна, а попита го младенецът.
пяната загърна опашката й като – Не. Имах рахит.
бяла сватбена рокля сякаш море- В онези хубави времена витато беше отгатнало най-съкрове- мин Д не се продаваше на капки
ното й желание – да се ожени.
по аптеките. Озоновата дупка
Повече не се показа.
беше запушена с памук и облаСпасителят свали тъмните си ци, а влаковете непрекъснато
очила и ги надяна на младенеца, караха красиви жени от Полша
защото не искаше да се издраскат и София.
в пясъка. После окачи свирката и Спасителят хвана младенеца

КНИГОПИС
Такива редове не са рядкост в
нейните творби. От тях дъхти преклонение пред самородната красота
на морето Тя го зографисва с
постоянните му детайли, но и с
онези временни състояния, които
лови на мига, сякаш отсечени от
останалия свят с фотографска
светкавица...

“EДИН ВЕК “ЧЕРНО МОРЕ”*

Един век са кратък период от
световната история. Ала за “Черно
море” това са години на съгражда-

Живо същество.
Не може да се обрисува
с думи.
То е неуловимо.
Като безсловесна любов.
Като полет на лебед.
Като дънна музика...

После
летовниците захванаха да се разотиват според кой
колко беше изгорял.
Колю остана на плажа последен. Озоновата дупка бавно се
превръщаше в непрогледна
черна дупка и на панелите
светваха прозорчета. По-високите редяха съзвездия със
звездите, а ниските се губеха
между забързаните фарове на
колите и червените фенери на
нощта. После прозорчетата
угаснаха едно по едно, но лунната пътека мъждукаше току пред
Колю като глуха пресечка на
крайбрежната алея.
Той отново се огледа за Русанка. Беше му все едно дали е
девствена или с дете, защото
всичко изглеждаше дребно пред
циците .
Одеве се беше подвел по приказките на летовниците.
- Искам да се извиня – обяви
Колю.
Русалката цъкна стария фар и
се вчеса с гребените на вълните.
Изсуши се на бриза и понечи да
се огледа, но бурното море беше
като счупено огледало. Тогава тя
не обърна внимание или по-скоро не знаеше за поверието, което щеше да й тегне през идните
седем години.

ИЗ РОМАНА „ПЪЛНА ПРОМЯНА”

Иван Ванков – сп. „Море“ (Бургас)

МОРЕТО

за ръката и понечи да го заведе в
къщи.
– Къде живееш?
– От София съм – призна
младенецът.
Спасителят не се беше
размекнал толкова – отказа да го
заведе до София. Беше си имал
работа с повечето тамошни жени и с право се чудеше дали
приликата му с младенеца е случайна. Грубо пусна ръката му.
Отиде си много по-рано от обичайното, защото слънчевият му
часовник беше избързал или
пък така му отърваше в онзи горещ и пълен с превратности ден.

не, години на успехи и развитие, години на исторически постижения.
Много са победите на плеядата
състезатели, прославили името на
морската столица по спортните терени на страната, Балканския регион, на световните и олимпийските
арени. Стотици са треньорите,
възпитали и съградили именити
спортисти със завидни успехи, като
венец на педагогическото двуединство „треньор-състезател”!
Славата на “Черно море” е плод
и на ефективната работа на ръководителите, организаторите и методистите, умело мобилизирали целия
кадрови и материално-технически
потенциал на дружеството за
успешно решаване на проблемите
на физическото възпитание и
спорта в региона. Във всеки етап от
своето развитие още от най-ранните години клубът, дружеството,
сдружението "Черно море" и неговите предшественици са били надеждна опора на националния
спорт. Ехото от началото на организираното физкултурно движение в
страната чрез създадената Северобългарска спортна лига огласява и
след век пределите на страната и
разнася
славата и по света.
_______________
* Петър Герчев. “Един век “Черно
море”, Издателство МС, В, 2013

ѝ

И повече.
Считано от същия ден.
Колю нагази в морето колкото да скрие корема си и поднесе
забравен на плажа букет. Русалката накисна цветята в морето. Навярно се чувстваше
домакиня, защото се гмурна за
шампанско до близкия потънал
кораб.
– Ще се ожениш ли за мен? –
попита Колю.
– Да.
Не трябваше годежен пръстен. Ципите между пръстите
пречеха да си го сложи, а купищата злато и скъпоценни камъни
на морското дъно обезценяваха
този глупав човешки обичай.
Междувременно ореолът на
слънцето изгряваше зад главата
на русалката сякаш беше родила
младенеца си девствена като
една друга самотна майка.
Вълните бяха пръснали букета на Колю между цъфналите
водорасли. От повече ухажване
нямаше смисъл и той непохватно настъпи опашката на
русалката, която опита да
разкрачи със сила.
Тя се развика за помощ.
Спасителят тъкмо правеше
сутрешната си гимнастика.
– Всички да излизат – изсвири той.
– Защо? – попита Колю.
– Водата е мръсна.
Цъфналите водорасли правеха морето като в мензис и спасителят беше длъжен да вдигне
червен флаг. Вълните не сварваха да подмиват мръсотията. Колю се погнуси и тръгна да
излиза на прибежки.
По едно време се обърна да
погледне през рамо. Подире му
плуваха медузи сякаш циците на
русалката се бяха пръснали на
малки парцали от силикон. Това
не убягна и на спасителя, но той
се обърна с гръб към морето и
нахлупи плажната си шапка на
очите. Не носеше отговорност
при червен флаг…
ѝ

Художник Михаил Коевчинов

ѝ
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Б Ъ Л ГА Р С К И П О Е Т И Н А X X I В Е К
ДИМИТЪР КАЛЕВ

Димитър Калев е роден на 17.
10. 1953 г. в гр. Омуртаг. Има медицинско образование и е практикуващ лекар. Автор на четири
поетични книги: „Страданието на
светлината” (1993), „Да ме поливате отвъд” (1996; II изд. – 2002),

„Триада” (2001; II изд. – 2001) и „Помежду” (2006 - част от стиховете
са издадени в компакт диск с
мултимедийна поезия: идея и
мултимедийна обработка на Филип Филипов), „Етер” (2011). От
1992 г. публикува цикъл от статии в областта на философия на

АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ

От стр. 1

Силата на поезията му е в
образите, а езикът чисто и просто
ги оголва, при това не безизкусно, а с онази скъпоструваща откровеност, постижима
единствено чрез решителното
отхвърляне на неистината, полуистината и всяка възможна
заблуда. Готов е да се радва и
тревожи от първия сняг и
последния листопад, от това, което вижда, и от това, което е отвъд
хоризонта; готов е да даде свой
отговор на всеки мъчителен
въпрос, надвиснал над всички.
Той е един укрит свят. Свят, в
който проникването е възможно
само посредством причудливи
приспособления, които да го
открехнат и да видиш с
кристална яснота цялата му озарена вътрешност.
Символът в поетиката на Димитър Калев е градивната връзка
между света и човека. Поетът чете книгата на битието и сам пише
в нея единствено чрез умението
да оперира със символи. Присъщ
му е стремежът да търси в дадения на сетивата знак, отломък от
текст, който трябва да бъде сглобен отново. Често проектира себе
си върху света, самият той се
превръща в свят. Тогава физи-

културата, свързана с учението
на Петър Дънов като културен
феномен. През 2007 г. (в съавторство с Филип Филипов и Преслав
Павлов) публикува монографията
„Бодхисатвата в XX век”. Съставител на документална книга за
Петър Дънов „Учителя във Варна”

БЕЗДОМНИ КУЧЕТА
спасена съм
пролазвайки смъртта
аз слязох от човешките събития
целувайте ме гноми на калта
прегръщайте ме елфи на мъглите
все пак реших да си самовнуша че има
град с градини край морето
но аз съм сляпа групова душа на
всички варненски бездомни псета
единствено вонята на боклук и
крясъкът от хорските гръкляни
строят посоки в моето съзнание
останалото е сега и тук
сега разхождам своите деца и тук в
костта на техните опашки
тая инстинкта си кои са страшни
кои добронамерени сърца
о спомен за човешкото сърце където
беше моята родина
там бях архангел с валчесто лице или
такач на умствени коприни
бях княз на страст и княз на чувствен
стил
меняч на думи
гений на езика
сърцето е самотник който вика
но аз не искам да съм Михаил
и в сърцата се смрачи и никой не
посмя да ме запали
кой би се взирал в своите очи
кой би се любил с образ в огледало

стихове на руски са публикувани в
московското литературно списание „Меценат и мир” и в антологията на българската поезия „Из
века в век” (2005). Пише и литературна критика. Член на СБП. Член
на редакционния съвет на списание
„Простори”. Живее във Варна.

ние към света на Димитър Калев
успява да просъществува успоредно с християнския мироглед,
за да се слее с него в един общ
неописуемото съвършенство на споменен хоризонт. Тук наистивсичко, което съществува сега и на живеят две души в едно тяло.
ще съществуват в бъдеще.
Несъмнено стиховете на поеДимитър Калев умее да пре- та обгръщат последователно
несе философските обобщения и макрокосмоса, в който търпелискепсиса на поета до читателя, во се преплитат знаците на матевъздигайки самата ситуация до рията и духа и се изразяват
надреалистично или направо отношенията между небето и зесюрреалистично прозрение. По- мята. Изправен между звездоченякога си мисля, че поезията му лите антихристи и летящите
е имперсонална, водена от целта хора, неговият лирически човек
да даде израз на човешкия опит прави своя символичен избор,
въобще, а не да бъде двигател за който преминава през традиличностна изява. С други думи, ционния за античните герои път
поетичният изказ е само между пеещите сирени и техните
средство за улавяне на общото прелести, за да излезе от тези
духовно наследство, за достига- приключения по-силен и да
не до генерални истини за чо- стигне до подвига.
вешкия опит, а не за търсене на
На Димитър Калев най-малко
нови или персонални истини.
са потребни „ново небе” и „нова
Когато работиш с текстовете земя” (Откр. 21:1); символът на
на Димитър Калев, все мислиш, неговото живеене може да бъде
че не разбираш нещо докрай. оприличен на колело, което
Преодоляването им предполага просто се „върти, върти се в
голяма степен на любопитство своя път” (Екл.1:6).
към другите култури и увереЖивотът е тази книга, тази
ността, че можеш да им кажеш свещена книга, в която поетите,
нещо с техния собствен език. подобно на средновековните каИмам предвид буквално езика балисти, търсят закодиран таен
като реч. Истинско чудо е как смисъл, опитват се да тълкуват
това магично-мистично отноше- живота.

В КОЛОНИТЕ НА МИСЪЛТА

ческата реалност се оттегля и
вместо да се отнася към самите
неща, съзерцаващият, в известен
смисъл, постоянно общува със
самия себе си. Той се обвива в
лингвистични форми, в образи
на изкуството, митически символи или религиозни обреди, но не
престава да наблюдава и онова, с
което светът го заобикаля – природа, върхове, градски интериор,
сгради, светии. Виртуозен е да
дочуе шепота на думите и
разтърсващата красота на граничната прозрачност, онова, което не ще се върне никога, никога.
В тези убоги времена на празнота, на всепроникващо отсъствие
на божественото, на отекващо в
собственото си мълчание ехо, в
епохата на след Битието, Димитър Калев да(ря)ва и раз(с)крива
човешката състоятелност в преизобилието и щедростта на живата
вяра, в любовта на съзерцанието.
Духът му бавно се издига над
„равнините на света”, за да се слее с
небето, през чиито облаци се процежда „чиста, ясна, интензивна
светлина”.
Самовглъбяването съвсем не е

не искам

(1999). Лауреат на награда на 17
международен фестивал на поезията в Суботица, Сърбия (2006) и
на литературната награда
”Варна” (2007). Превежда руски (М.
Цветаева, В. Ходасевич, О.
Манделщам) и американски поети
(Р. Фрост, Одън). Преводи на негови

бягство от света. Димитър Калев
запазва мярата между сянката и
светлината, между зловещата
действителност и средоточието
на духовния си живот. Чувството
за разширяването на вътрешния
хоризонт, за отварянето на едно
ново пространство в нея е
неотделимо от усещането за присъствието на нещо друго,
същностно неизразимо, което си
проправя път в „най-дълбокия и
богат слой”. Затова и всички негови мълчания носят белезите на
религия. Свободни, мощни,
нежни стихове - една целенасочена и експресивна материя, положена върху остриетата на
няколко скръбни синкопа...
Поезията Димитър Калев е
поезия с памет, с усет за значимостта на всеки факт, но и с хоризонт за големите, абстрактните
въпроси. И още – тя е е чисто,
вълнуващо и леко ужасяващо
предчувствие за това, което покъсно ще нарича красота, макар
думата да не е достатъчно изразителна. Това е чувството на
изтръпване пред божественото
присъствие, на усещането за

единствено навън си казвах аз
сетивната предметност е опора
и силите на земната й власт са демони
а не отделни хора

(като хлапе, си мислех, че сме власти
във скоростта на бял, невидим ластик,
но явно съм бълнувал за тасмите –
от плондер, кълцан на червени ленти,
с които стягах детската си прашка)...
тогаз и там бе звездният ми час и аз се Но ако все пак спомен е сегашното,
сгромолясах от сърцата
а червеите – ластични моменти?...
навън валеше дъжд и с остър глас
ундините пропиваха земята
Разтварям стар чадър. Дъждът си мисли
все още имах сили да реша в какъв
отгоре: "Ха, внезапно цъфна цвете!
телесен образ да се случа
Стеблото му съм аз, посят в небето,
заченах тази групова душа на всички но кой на тичинката долу виси?"
варненски бездомни кучета
Разбира се, че аз – вървя през Вадуц
и всяка моя стъпка е извивка
видях смъртта
сред мускули, разтегнати в усмивки
пролазих през смъртта
(дъждовни червеи, каква наслада
а тленността е хорски утешител
протяга тази почва през смеха ви –
дали усеща танц във мойто ходене,
целувайте ме гноми на калта
а във чадъра – нови небосводи,
прегръщайте ме елфи на мъглите
или го прави просто от тщеславие?)...

ДЪЖДОВНИ ЧЕРВЕИ
(разсъждения)

Дъждът – местоимение за скелет
(как скачат от небето свети мощи).
Над Лихтенщайн и Рейн ръми от
снощи,
като че ли държат да препостелят
от край до край земята с нещо нервно
(хем да я прави по-геометрична,
хем да привнася странна
еластичност)...
Къде да стъпя от дъждовни червеи? –
асфалтът и прогизналата почва,
пролазени от влажните им спазми,
се гърчат с двуизмерна безобразност
и Алпите буквално се разточват
към Рейн, а пък реката – към скалите

Дъждът – местоимение за става:
водата стъпва, меко се прегъва,
в усмихнатите червеи потъва
и нимфите на Рейн я разсъждават.

ПАМЕТ
Днес наричам паметта си
ангел (да, така се казва),
но с тъгата в тъканта си
тя не смее да разказва,
нито смее да пътува,
а стои във мойто детство
и тъгува, и сънува
ангелската непосредственост
(примерно, сънува залез,
мама – на балкон с мушкато,
погледът й, цял от злато,

гасне, гасне и ме гали).
А когато се събуди
от наклона в мойто рамо,
взряна в свойте панорами,
не престава да се чуди
(сякаш гледа странни хора
да гостуват в сетивата,
да полягат за отмора,
да опитват от храната им)...
Имам чувство, че се влюбва
в съвестта на мойто тяло
(без да знае, че погубва
отмалялата му цялост)
и неволно го обрича
на разпад през тези потни
пори (впрочем, като всички
влюбени до смърт животни).
Не очаквай споделеност
(образите са обратни),
памет, с твоята нетленност
причиняваш безвъзвратност.
Днес забравих съвестта си
(и попитах как се казва),
но изрекох паметта си:
ангел, който ме наказва.
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Провокативна и концептуална
по замисъл, „От Медуза до
Магрит” извежда авторовите
рефлексии върху шедьоври на
изобразителното изкуство, които
със селективността на куратор
Митко Новков е подредил във
въобразена от самия него експозиция. Читателят е поканен на
вернисажа, за да сподели изкушениетото изобразително изкуство
и да се впусне в едно интригуващо изследване на митовете. Митовете, които визията отразява,
създава и чрез които въздейства.
Известно е, че в основата на всяка добра книга стои някаква
мистерия, някакъв мит, някаква
загадка, която се заявява като
тайна и като такава очаква да бъде разкрита. От Умберто Еко насам почти всички писатели
прибягват към този постулат и
Митко Новков никак не страни
от него. Напротив. Мистерията,
тайната, която подлежи на разкодиране, е концептуалната нишка,
която обединява платната в неговата въобразена изложба. От
„Meдуза, Споделената” с нейния
вкаменяващ поглед (как ли са се
осмелявали да я рисуват древните гърци?), през „Везните на насилието”, „Бурята 1, 2, 3, 4”
„Цветовете на смъртта” с
енигматиката в Колелото на
съдбата от сборника “Codex
Buranus” (спомнете си магнетичната мелодия „О, Фортуна” в
„Кармина Бурана” от Карл Орф)
до Колелото на съдбата у Захари
Зограф (единствения български
автор, намерил място в книгата).
Митичният тандем Дон Кихот и
Санчо Панса е прочетен през
Пабло Пикасо и Оноре Домие,
следват Старият Брьогел и Младият Холбайн... Поредицата заВАНЯ КОЛЕВА

ВИОЛЕТА ТОНЧЕВА

„ОТ МЕДУЗА ДО МАГРИТ” – ВИЗИОНЕРСКИ
ФАНТАЗЪМ В ЕДНА БЛЕСТЯЩА ЕСЕИСТИКА

вършва със сюрреалиста Магрит
и
загадъчното
платно
„Носталгия”.
Медуза и Магрит обрамчват
сюжета като безвремеви маркери
на мита за порива към другото/различното, мислено като повисше/по-съвършено. Както Медуза дръзва да се съизмери по
красота с Атина, а тя за наказание

ка си. В есето „Трите увъртания и
трите обърквания на д-р Зигмунд
Фройд”, отделящо почетно място
на Бащата на психоанализата
(развенчан като самосъздал се
мит от автора), голямата загадка е
самият Фройд. Защо - след като е
разполагал с двете инцестни истории, еврейнът Фройд избира за
своето най-голямо философско
откритие
нееврейския мит?
И дали, ако не се
беше случило така,
сега щяхме да говорим за Лотов, а
не за Едипов
комплекс? - в този
дух
спекулира,
иронизира,
забавлява се и
съвсем сериозно
пита философът
Митко Новков.
Отговорите насочват към отношението на Фройд
към жената и залагат елегантна съпревръща косите в хидри, така и поставка с изследванията на
Ангелът на светлината Луцифер самия автор върху присъствието
(припознат от автора в мъжа с на жената в изобразителното
черните крила в творбата на изкуство. Трактовките на тази теМагрит), пожелава да се съизмери ма занимават няколко есета, коис Бог, но бива низвергнат и запра- то следват конкретиката на
тен в тъмнината на Ада. Иновати- концептуално подбрани творби вен прочит и красиво дописване от времето преди и след Христа,
на мита за Икар.
от петроглиф на изчезналото
Особено интересна е конф- индианско племе Анасази, през
ронтацията през Фройд между вековете и по-важните худодвата мита – древнобиблейския за жествени стилове чак до съвреЛот и прелъстилите го дъщери и менността, без да е забравена и
древногръцкия за Едип, който жената-художничка (Артемизия
убива баща си и се оженва за май- Джентилески, Фрида Кало). Фиѝ

лософският разказ на Митко
Новков за жената е всъщност Големият разказ на цялата книга.
С „От Медуза до Магрит”
Митко Новков не само се
разписва в списъка на критиците
на Фройд, но и обговаря за пръв
път в българската философска
мисъл (а може би и не само в нея)
съвсем нови образи, теми и тези.
Които при това са представени в
един интригуващ, един блестящ
есеистичен
стил,
какъвто
българската литература, бедна
откъм есеистика, не познава.
Хибридният жанр поставя много
изисквания, но трудността му се
състои като че ли най-вече в
постигането на един освободен
от всякакви условности слог. Би
могло да се каже, че езикът
изгражда писателя, особено
есеиста. А езикът на „От Медуза
до Магрит” – оригинален, асоциативен, разкрепостен и комуникативен, изтъква още веднъж
достойнствата на философските
разсъждения.
Какво още. Пристрастен и
пристрастен към своя визионерски фантазъм за изобразителното изкуство, авторът
избягва класическия изкуствоведчески тон, за да се задълбочи
във философски и психологически анализ, който ерудирано и
същевременно с лекота се движи
между философия, психология,
литературознание,
естетика,
културология, история и т.н.
В неограниченото от нищо пътуване във времето и пространството, в свободното сърфиране
между факти/артефакти и

интерпретации - навсякъде се
сблъскваме с умението на автора
да прокарва конотации там, където никой друг не ги вижда. Адвокатствайки на своите тези, той не
се уморява да провижда все нови
и нови мисловни конструкции, в
които успоредява рисуването и
писането, аналитичното и художественото мислене. Особено личи в есето „Scripto Mortale”,
вдъхновено излято по известната
литография на Ешер „Рисуващи
ръце”.
Във всички, неслучайно 13 есета, митовете извайват съдбата, наратива и нажежават съзнанието
на читателя със своите провокации. Смъртта като най-големият
мит, като екзистенциален и естетически феномен, е другото
свързващо звено и основен обект
на философското проучване.
Смъртта може да бъде всякаква,
но тук тя е предимно знание, което приласкава/ примирява/омиротворява все още живия... А
докато читателят осъзнае това,
историите обсебват въображението му, изострят нетърпението
му, завихрят го в крешчендо, което го извежда накрая до очакваното високо До и поантата с
неочакван край. По всички правила на съспенса, но със същественото уточнение, че става
дума за дълбоко промислен, естетически съспенс.
В крайна сметка „От Медуза
до Магрит” със сигурност носи
и силен образователен потенциал. Не в смисъла на обичайните
научно-популярни
четива, а в смисъла на казаното
от Оскар Уайлд за „Изкуството,
което никога не трябва да се
опитва да бъде популярно.
Публиката трябва да се опита да
стане по-артистична.”

„НЕ БЪРЗАЙ, ДЕН“ НА ИВАН ЕДРЕВ И СТРЕМЕЖЪТ НА ЧОВЕК КЪМ
ДОБРОТА
ховността е заложена в душата на

„Не бързай, ден“ (2013) е втората книга на Иван Едрев, след
„Отвъд съня“ (2011). И ако
„Отвъд съня“ съдържа стихотворения и епиграми, т.е. тя е антология с представителни текстове
от две различни посоки на творене, то „Не бързай, ден“ е концентрирана в себе си и вътрешно
единна книга, включваща, според
изричното указание на автора,
„нови стихотворения“.
Текстовете в „Не бързай, ден“
са организирани в три цикъла –
„Врата“, „Държава“ и „Послание“.
Три понятия, формиращи текст с
конкретни внушения. „Врата“ –
невралгично място на преход
между две пространства, зрими
или незрими, физически или
абстрактни и субективни. Преход, но и бариера, която да се
преодолее, за да се продължи понататък по житейския път или
навътре, към личните душевни
глъбини. „Държава“ – в
ежедневно-прагматичен план, като политическа организация със
своите закони и правила, но и
пространство на Духа, на интелектуалното и креативно начало.
Държава на „Поети“-те, според
първото в цикъла стихотворение;
на емоционално възвисените и
търсещи люде. И накрая, „Послание“ – отправено някому признание, съкровено споделяне,
равносметка, но и промишление,
провидение в бъдното, може би.

Трите цикъла осмислят проход,
навлизане в дебрите на особена
структура, за да синтезират, изведат и предложат прозрение и
откровение. Това не е самоцелно
логическо построение. Не само
насловите на трите цикъла, но и
заглавията на стихотворенията в
тях взаимно се четат и осмислят.
Пронизващи и кръстосващи се
мисловни и емоционални връзки,
ключови слова и дори звукописът
формират здрави опорни точки
между текстовете от различните
цикли.
Назоваването на първия цикъл е символично въплътено в
началното за книгата стихотворение – „Раздяла с морето“. Брегът, според текста, е съдбовно
място, линия, от която пътищата
на хората поемат в разни посоки.
„Врата“ е към нов житейски
етап, към друго състояние. В
контекста на творбата брегът е
топлият юг, лятото – и младостта, щастието, възторзите. По
отношение на него: „…на север
тръгвам/ за среща с идващия
сняг“, със зрелостта, старостта, а
по-нататък – към неизбежния и
очакван друг живот във
Вечността. Или поне „до някой
друг самотен бряг“. Или, по
последната в книгата творба –
„Отсъствие“, до някое бъдно
завръщане, макар по друг начин
и измерение.
Първото слово в „Раздяла с

морето“ се оказва и последно. Но
те не са единосъщни. В началото
понятието е определено; то е
познато, близко – „брегът“. На
финала е граматически неопределено – „бряг“, и тази неопределеност е словесно дублирана,
препотвърдена чрез неопределителното местоимение „някой“ и
прилагателното „друг“. Срещу
познатостта идва непознаваемост,
неизвестност. Срещу близостта –
далечност и чуждост. Срещу
настоящето се възправя неясното
бъдеще. Помежду им е раздялата.
Функционален синоним на
брега са хълмът и дървото, свещените треви в чудната „Висока
слънчева държава“ от „Пасторално“, из цикъла „Държава“.
Част от тази „Държава“, според
„Есен“, са и небето, и земята, и човекът, способен да поеме цялата
тежест на мирозданието. В „Есен“
лирическият аз е всепроникнат от
природата. Той е съкровена част
от нея, и тя – от него. Те са емоционално сродени. Лирическият
аз познава природните закони,
живее чрез тях, както и природата
функционира чрез него. Очовечени, одухотворени, оли-цетворени,
Небето и Земята въплъщават
рефлексивния спомен от древната
представа за хиерогамията. За свещения брак между Небето и Земята, след който светът се
възражда. Но в „Есен“ не всичко
зависи от този мистичен брак. От

значение е и човекът като
действена, демиургична сила, намесваща се и способстваща ставащото в природата. Съзнавайки
силата си обаче, лирическият аз
на Иван Едрев е само Дете пред
майката Природа.
Проблемът за греховността човешка прозвучава в не една творба
на Иван Едрев, но най-откровено,
и това е естествено, – в „Молитва“.
В този текст си противостоят две
семантични полета – на греховността, но и на съкровената
изповедност, на молитва за
прошка пред Господ Бог. Греховността е разкрита двустранно:
чрез назоваване на явленията и
чрез въздействието им върху душата на лирическия аз. Гре-

аза. Той я носи като наследие от
минали времена. Неговият „дух
неукротен“ иде отдалече, назад
във времето, и продължава да
„блуждае“, да терзае сърцето му.
Азът размисля над това, че непрекъснато и повтарящо се във времето: „продължавам да греша“. Че
„човешките ми страсти/ ме
тласкат все към пропастта“ – в
един безкраен низ от падения, от
които няма спасение.
Изправен
пред
лицето
Господне, лирическият субект е
смирен и смутен, в страх. Човек
не може да види Бога, но сам
всякога е пред Божиите очи. Лирическият аз знае това и няма
как да се освободи от чувството
за греховност, за вина. Той
разбира, че „всяка прошка е
последна“, че тя е за изповяданите грехове. Но продължава да
греши. И да моли: „Прости…“,
„Кажи ми, Боже, научи ме“ на
онова, което единствено би дало
покой в душата му – „на себе си
как да простя“ („Молитва“). Това
е най-трудно.
Може би, поради съзнанието,
че животът е кратък. Или, защото
все се надяваме: „Последната
сълза да е щастлива“. Затова ли:
„Не ни достига мъжество за
прошка./ Пред съвестта си
свеждаме очи…“ – според стихотворението „Не бързай, ден“,
дало наслов и на цялата книга.
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АКАДЕМИЧНА ЗАЩИТА
Драго Илиев Дочев е роден през 1987г. Завършил е Гимназия "Exupery",
2007г., а през настоящата година защити бакалавърска степен
в Националната художествена академия, специалност “Живопис”.

Художник Драго Дочев - Портрет

Уважаеми г-н председателю,
уважаеми членове на комисията,
драги колеги и гости, представям
на вашето внимание своя цикъл
“Състояния”. Той е едно изследване на човешката душевност чрез
психологическите портрет и фигура. Съзнателно се стремях да
избягвам приликите с традиционния академичен етюд, гледайки на тези работи като на
творчески и свободни, целящи да
уловят нещото, което винаги е било важно за мен, когато рисувам, а
именно дълбочината на човешки-

те преживявания. Водеща незнайно къде през невидими светове, тя
съдържа в себе си връзката художник-модел. Изправя ме пред
огледалото на собственото ми аз,
което изчезва, сливайки се с това
на изобразявания персонаж,
приемайки сякаш нечия чужда
идентичност. Прекарвайки дълги
часове рисуване в компанията на
тези герои от чужди приказки,
границите между реалност и
фантазия се размиват. Преобръщат съзнанието ми и ме карат да
се запитам “Аз ли създавам този
процес или съм просто част от него?”. Използвайки предимно
четките и палитрата през по-голяма част от времето, аз се чувствам безпомощен да ги заместя и
да изобразявам чрез думи. Тази
невъзможност ми помага да
осъзная неговата уникалност и
моето съществуване в този про-

Художник Драго Дочев – Полуфигура

Алисия Аса определено е находка за преводната поезия в
България, което означава адмирации както за преводачката от
испански Мануела Панаретова,
така и за издателство „Фабер“ от
В. Търново, което представя стиховете билингва (исп. и бълг.).
Няколко думи за авторката на тази великолепна стихосбирка:
Алисия Аса (Мадрид, 1966) е
юрист по образование, а от 1989 г.
е адвокат по корпоративно право
и право на капиталовите пазари.
Публикува много статии в сферата на търговското право, преподавала е в мадридския университет
„Крал Хуан Карлос“. Сътрудничи
на многобройни общоинформационни периодични издания и
издания с културно-образователен характер. Членува в Съюза на
писателите в Испания. Авторка е
на стихосбирките: „Книгата на
Дърветата“ (Ánfora Nova, 2010) –
финалист за наградата на критиката в Андалусия (2011) и „Студеният сезон“ – илюстрации на
художника Франсиско Ескалера
(Ánfora Nova, 2011). Последният й

ВЛАДИМИР ШУМЕЛОВ

цес на творческа екзалтация, която води до неизбежното себеотрицание на телесното.
Замествайки го, на негово място
идва друго съществуване, пребивавайки в менталността. Изгубвайки се в нея, аз забравям за
себе си и се нося по течението на
друг, привидно недостижим свят.
Той ме преобръща, променя и кара да се съмнявам в собствената
самоличност. Сливайки се с
толкова много аз-ове, моделите
ми помагат да осъзная илюзорността на личната идентичност и невъзможността за
изграждането й без помощта на
странични влияния. Отделяйки
се от себе си, аз се преоткривам,
благодарение на непознатото. С
всяко ново взаимодействие моделът оставя нови впечатления в
мен, променяйки моя свят завинаги. Тези трайни следи на психологическо състояние ме карат
да забравя старото и да се стремя
към нови екзистенциални трансформации. Това вечно пътуване
и интерес към непознатото ме
провокират да търся неизследвани нива на съзнание. Гледайки на
този цикъл като на архив от
лични преживявания, се надявам, че той е едва само едно
малко начало на едно бъдещо
дълбинно потапяне в нивата на
личното себепреоткриване и художествено усъвършенстване.

Художник: Драго Дочев – Детайл

Художник Драго Дочев – Полуфигура

Художник Драго Дочев – Полуфигура с въглен

ЗА „ЗИМНОТО ПЪТУВАНЕ“ НА преодоляните
АЛИСИЯ
АСА
пространства на

поетически сборник „Зимно пътуване“ (Ánfora Nova, 2011) получава международната награда за
поезия „Росалия де Кастро“ през
2011 г.. Поезията й е превеждана
на италиански, френски, английски и сръбски език. Днес и на
български.

Едва ли бихме да кажем за
настоящата стихосбирка повече
от анотацията в El Siglo от 2012 г.:
„… Алисия Аса се изявява като
автор, с чувствителност и елегантностразкриващотношенията

човек–природа; събирайки преживявания и емоции, преминаващи през паметта на дните, Алисия
Аса пресича пътищата им в поетическата реалност. […] … 24
стихотворения, представящи с
безупречна техника лирическата
мъдрост и творческата зрялост на
една поетеса с изключително етична нагласа съм
света, стихосбирката е като
огледало, в което отделните
текстове, емоционални и
живи, впечатляват с прецизността и въздействеността си и убедително
заемат свое място в съвременната поезия“. И все пак.
Структурирана в три цикъла, тази поетическа книга е разказ за пътя и
преодоляването на разстоянията
между Аз-а и света, между човека
и света, до сливането с натурата.
Тя е и „картография на времето“,
„дълго очакване“, „отсъствие“ и
„пророчески сън“, но и „памет“ за

духа и света в един „зимен път“
(вж. финалното стих. „Winterreise“
– „Зимен път“, цикъл песни на
Франц Шуберт по поеми на
Вилхелм Мюлер). Шуберт – музикалната романтика, и оня „Зимен
път“ на другия романтик – на словото – В. Мюлер, излязъл в едно
томче заедно с „Хубавата мелничарка“ през 2007 г. в ИА „Аб“, С.
Двамата, заедно с испанския поет
и прозаик Хуан Рамон Хименес
(Нобел за 1956 г.), стоят в основата на философската организация
на книгата. Особено Хименес –
„главата“ на испанския модернизъм, който оказва огромно влияние върху цялата испанска поезия
на 20. век. Ето откъде е меланхолията, погълнатостта на стиха от
мисли за самотата и смъртта,
организацията на поезията на музикален принцип, строгата метафоричност, избягването на
праволинейната еднозначност и
връзката с природата. И пр. (ако

говорим за позовавания и влияния, тук са и Луис Сернуда, Назъм
Хикмет, Роберт Валзер, Георг
Тракл). На тази база Алисия Аса
изгражда сложна поетическа
фактура, чрез която пътуваме
свободно през „маршрутите на
сетивата“, до нас долита „ехото на
разстоянията“, пронизват ни
„погледите на зимата“, достигнали
„ледените граници на твоето
отсъствие“, зад които все пак
проблясва надеждата. Ето как:
Когато убия комара с устни,
Ще произнеса думи на надежда.

Стихове за забрава и
носталгия, за тайните, които ни
държат безсънни, за очакване и
завръщане, за превратностите на
съдбата, за спомените, отсъствията, но най-вече стихове за паметта
– за победата на паметта над
смъртта:
Живееш и все пак паметта ми
изпреварва смъртта ти съдбовна.

Алисия Аса. „Зимно пътуване”/
„El Viaje Del Invierno”. Превод Мануела Панаретова. Изд. „Фабер“,
В. Търново, 2013.
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Х УД О Ж Н И К Н А Б Р О Я

Михаил Йорданов Коевчинов е
роден във Варна. Средното си
образование завършва в Техникума по дървообработване в родния
си град с профил „Вътрешна
архитектура”. През 1991 г. се
дипломира във ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий” със специалност
„Графика” при проф. Никола Хаджитанев и проф. Христо Цацинов.
Редовно и активно участва в
окръжните и националните художествени прояви у нас. Неговата творческа работа е жизнена
необходимост, начин на съществуване. Неговите самостоятелни изложби обогатяват и
насищат с неповторимост художествения живот и са показатели за голямото тематично
многообразие в изкуството на
талантливия автор и за неповторимостта на творческия
му облик.
В периода 1991–2010 г. открива 9 самостоятелни изложби във

В „Почит към литературата“
Иван Динков споделя, че „талантът е ум, който постоянно
поправя собствената си мисъл“.
Единствено голямото изкуство не
говори в полза на живота. Чудото
Михаил Коевчинов не може да

МИХАИЛ ЙОРДАНОВ КОЕВЧИНОВ
(26 февруари 1963 г. – 9 декември 2010 г.)

Варна, Велико Търново,
Плевен и Кейп Таун, ЮАР.
През годините участва в
много общи изложби и пленери в страната, както и в
международни изложби в
Хайделберг (Германия, 1994
г.), Маями (САЩ, 1996 г.),
Шамалие (Франция, 1997 г.)
и Виена (Австрия, 1997 г.).
Негови графики, икони и
масла са притежание на
частни колекции в България, Русия, Белгия, Австрия, Македония, Франция,
Великобритания, Италия,
Русия, Гърция, Кипър и др.
През 2006 г. заедно с художничката
Марияна
Шишкова рисува иконостаса на
църквата в Каменар. Негово дело
е и стенописът „Райско ясно
слънце” на сградата на НГХНИ

АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ

ПРИЯТЕЛСКИ ТЪЖНО

сред унинието. Не искаше да се
съревновава с другите. Движението му напред беше видимо,

Художник Михаил Коевчинов 1 963, Варна, Посейдон, 2007

бъде масово, неговото чудо носи в
душата си звезда на вълшебник, а
не теглилки на търговец. В картините си той потърси същност зад
привидностите, надежда – отвъд
скепсиса, естетически ред сред
грубия хаос. Потърси твърда опора сред пясъка, дух на сериозност

Художник Михаил Коевчинов „Джаз Сачмо"

„
Константин Преславски” във
Варна.
Работи в областта на графи-

ката,
живописта,
илюстрацията и графичния дизайн. Участва
със свои творби в 7 от
изданията на Международното биенале на графиката във Варна, към което
през последните години от
живота си работи като
уредник.
Мишо Коевчинов, с много творчески усет и естетическа мяра оформя,
илюстрира вестници и
книги. Работи вдъхновено,
както в областта на графиката, така и на рисунката,
живописта,
иконописта. Творческите
му търсения както в графиката, така и в живописта, са
насочени преди всичко към
българската и световна история,

митове и легенди. Особена и показателна е връзката му с морето. Художник с афинитет към
поезията, Михаил Коевчинов
илюстрира стихосбирки на Елица Виденова, Георги Ходжев,
Димче Миладиноски, Нели Дерали
и други автори.
В текста на преподавателите от НГХНИ „Константин
Преславски” – Варна, придружаващ изложбата му в края на
2010 г. в гимназията, се казва:
„Ще запомним всеотдайността
и обичта, с които възпита в
любов към изкуството поколения млади, даровити възпитаници на нашата гимназия. Ние
те помним и обичаме, благодарим ти за вълнуващото
творческо наследство, което
щедро завеща.”
За февруари 2011 г. планира
юбилейна изложба, посветена на
20 г. от дипломирането си, но
умира внезапно от инфаркт на 9
декември 2010 г.

разпознаваемо и отговорно за
съвременните процеси. Идеята да
изтъкне взаимообусловеността
между началото и края, а Пътя –
като тъждество на жребий, като
метафора, не го напусна до края.
С мисълта и въображението си
преброди и изследва дълбините
на небето, земята и човешката душа и здраво обгради своите морални категории. И ако тази
негова деликатност оставя някакво чувство за зрителска
фрустрация, това само по себе си
би трябвало да е ценен урок.
Началото на новото ни летоброене със светските нрави,
които той не разбираше, с грубия
битовизъм, който ожули оголената му чувствителност отключи
вътрешните смислови нива, отвари перспективи на разбирането
му на днешното човешко дередже,
придаде на изкуството му изящна,
красива, впечатляваща форма. Това различие в мисленето бе
свързано с отговорността на всеки творец към планетата и към
себе си.
Картините си Мишо изгради
като феноменологически опит

върху върху същността на човешкия разум и духовността на
съвременния човек. Положението
му на творец, разпънат между
онова, което го учи настоящето, и
онова, което му разкрива
преоткритата митология, между
вярата и разума си остава орис и
на всеки модерен художник. Доказа нагледно - страхът и почитта
могат да съществуват в нас
едновременно, въпреки усещането, че понякога рисува върху вода.
Тази крехкост и екзистенциална
недостатъчност на живеенето тук,
в сетивния свят, е една от
същностните характеристики на
неговите картини. Липсата на
престореност, отказът от маски и
от пози, отказът от щитове, които
да го предпазват от ударите на
живота, в края на краищата не
стесниха екзистенциалния хоризонт в неговите художествени
търсения.
Подобно на древните шамани
успя да събере гласовете на живите и мъртвите, да ги види заедно.
Затова и продължаваше да рисува
и в моментите на недоверие и самота. Опитваше се да изгради сводове над отделните феномени, да
окръгли битието ни под един общ
свод, закрепен върху раменете на
свободата и красотата. Успя ли?
Чрез чудото на отковаването си
от ограниченията на художеството, картините му направиха
възможен един свят, в който не
всички правила важат – не дори и
така наречените „природни закони”. Усещането за изгубено минало неизменно присъства в
картините му и травматично го
обгръща. За да достигне до
мрачната истина за човека, който
живее в произвола на обстоятелствата и моментните решения, и
чието поведение се осланя не на
всеобщото познание, а на познанието първом на самия него. Големите екзистенциални проблеми за
съдбата, вината или първородния
грях, епизодичните напрежения
между авторовото послание и
критическите му тълкувания,

Худ. Михаил Коевчинов - „Баланс". Графиката е показвана през 2010 г. в Москва.

проявите
на
специфично
(не)разбиране на поезията в
картините му, не успяха да променят убеждението, че няма по-лошо в изкуството от това, да
флиртуваш с катастрофата.
Отиде си, така както и дойде –
по незнайната воля на съдбата.
Остави художествена вселена,
способна да изведе зрителя в
отвъдни и алтернативни на
реалността области на въображението. И да види там ако не Тво-

реца, то поне неговите следи.
Смисълът е крехко и динамично отношение между автора и
зрителя. Живеем като отшелници
и ни вълнуват все по-малко интересни неща. В тоталното безбрежие на пост-пост-авангардисти,
неговите картини останаха самотни в отстояване на щастието
да усещаш как вътре в теб протича историята, щастието да свидетелствуваш за историята (М.
Неделчев).
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ПАМЕТ
Милош Зяпков е роден на 18.
01. 1940 г. в гр. Ракитово. Баща
му, анархист, е лежал в лагера
Богданов дол, което слага отпечатък върху трудния път на
поета. Учи в Педагогическото
училище във Велинград. Записва
задочно педагогика и литература в СУ „Св. Кл. Охридски”. От
1957 г. до края на живота си работи в ТВУ „М. Горки”, Ракитово. От малък проявява
артистични заложби - играе и

рецитира в местното читалище, пише стихове и сценарии,
режисира и ръководи кръжоци.
Участва активно в демократичните промени след 1989 г.
Умира при недоизяснен нещастен случай на 01. 06. 1990 г.
Хората знаят, че е убийство.
Семейството получава писма,
телеграми и телефонни обаждания, които порицават убийците, а и всичко е направено така,
че да няма съмнение, че Милош

Зяпков е бил убит. Така за пореден път в България убиват
поет. Сътрудничил е в печата
със сатирични и публицистични
творби, по негови текстове са
изпълнявани естрадни песни.
Приживе Милош подготвя за печат две свои стихосбирки:
„Отломъци от буря” (1981 г.). и
„Поетичен сборник” (1982), но
негови книги със стихове, проза и
сатира излизат едва след
смъртта му - „Не исках да съм

просто жив” (1992), „Събрани
творби” (2000; 2003).
Националната литературна
награда „Милош Зяпков“ е учредена през 2008 г. от Община Ракитово
(с
решение
на
Общинския съвет от 27 юни
2008 г.), Съюза на българските
писатели, Сдружението на
български писатели и Сдружението на писателите в гр. Пазарджик. Присъжда се за поезия,
хумор и сатира, проза – късите

форми (разкази, есета). През годините носители на наградата
са били: Георги Борисов за стихосбирката „Точно в три“ (2009),
Деян Енев за книгата му „Градче
на име Мендосино” (2010), Божана Апостолова за стихосбирката „Беше ли любов” (2011),
Аксиния Михайлова за стихосбирката „Разкопчаване на
тялото” (2012), Деньо Денев за
стихосбирката „Епикриза на
есенните дъждове” (2013).

След 24 години преход
България все още се оглежда в
развалините от неизброимите
реформи, довели страната до
политически, икономически и
културен фалит. Българската
литература - примирена, притихнала – отдавна напусна бала
на европейския културен
възход. Ще се разкрие ли изгубеният шифър? И каква е целта
на слуха днес? Литературата
има свой закон, и двусмислието
е неговото владение. В
пространството и времето, където тя пълзи, всевластно продължават
да
царуват
събирачите на скандали, продавачите на памет, клакьорите на
приписки. Малцина са тези, за
които оригиналите са по-важни.
От всичките ни кръвни братя
с най-изгарящ порив за живот е
Поетът, с най-странна участ в
края на деня. Този събирач на
най-редки мигове при най-високото кръстовище на равноденствието. В сърцата на мъжете,
познавали преживе Милош
Зяпков, и днес като черен камък
тегне мълчанието на всички
отговори. Като единствена
прошка останаха спомените и
онзи тържествен ден всяка година, когато се раздават наградите
за поезия на негово име. Мигове,

сред които все още се про- АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ
мъкват пипалата на нощта.
Онова, което прави Милош Зяпков особено актуален в сегашния момент, е
съмнението му в конвенцио- н
налната мъдрост. Още Аристо- ашия свят, тъй както продавачите на сол. И нехаят за хладния
полъх на лъжата, за човешката
тъга в очите на хората, за изнурената младост, чийто единствен
белег е било свободолюбието.
Човешката потребност, инициативата и волята са инициалите
на самата литературност у Милош Зяпков. След трудно
извървените пътеки на съдбата –
свижданията в лагера Богданов
дол, пребиването на бащата,
смъртта на вуйчото, тясно
скроените разбирания за свобода и на един особен нравствен
риторизъм, поетът ще продължава да се тревожи за
следващия миг, за следващия
тел беше писал: истинското удар, за... Не може да има нищастие е в свободното разгръ- каква грешка. Събитията, които
щане на човешките способности. сам е привлякъл в живота си,
Представяте ли си каква независимо колко са неприятни,
енергия, каква сила на чувствата са му необходими, за да научи
е необходима, за да се осъществи онова, което трябва да научи;
човек въпреки обстоятелствата, всяка негова стъпка е необходида прикрива успешно изгаряща- ма, за да върви в посоката, която
та го отвътре болка. Все още чо- си е избрал. Никога не е затвавекоподобни, събирачи на рял очите си в тъмното и не си е
отпадъци, обикалят язвите на казвал: „Аз съм вълшебник – и

когато отворя очи, ще видя
един свят, който сам съм
сътворил и за който аз и само аз съм напълно отговорен.” Защото светът в него
винаги е бил друг: с открито лице, срещащо ветровете, с вълчи

него никога не му се дава желание, без в същото време да му се
даде и силата да го осъществи.
От стиховете му личи –
вярвал е, че съществува необорим космически закон: животът
никога не изоставя живота. Вероятно е и чел Стоян Загорчинов
като перифразира, че който свали ума в сърцето си, прилича на
острие. Мъчил го е въпросът дали след като боговете са детронирани и хората са останали
безнадеждно осъдени да броят
часовете до смъртта, не е дошло
времето истинските творци да
спасят чрез изкуството си човека, като му вдъхнат отново усещане за смисъл на битието.
Така ще дойде реалното усещане за промяна - ... ирония и
реалност, въображение и сарказъм, надежда и отчаяние ще се
сплитат щрих след щрих в
последвалите месеци. Неимоверно трудно се оказва да съхраниш човека у себе си, когато си
принуден да воюваш като звяр
срещу зверове, когато понятията
за добро и зло продължават да
губят своите трайни значения.
Тук някъде се губи и пътят...
истината, която предвидливо е
формулирана още от Фройд:
смисълът на живота се провижда в неговата крайност.

ОТКРОВЕНИЕ

Аз живях и разлюбен, и мил –
с кратки срещи и дълги разлъки.
Много радост в съня си съм крил,
много нощи прегръщал съм мъка.

МИЛОШ ЗЯПКОВ
(18.01.1940 - 01.06.1990)

Не ме сънувай. Мене ако жалиш,
в съня спокойна тази нощ бъди.
Не ме сънувай и... ще те погаля.
А ти след туй се просто събуди.

Лицето ми е повест къса
за най-коварната измяна,
която изгорих с гнева си
с цена на нелечима рана.

Недей ми отказва,
за бога, любима,
че просто умирам за сън.

В МИГОВЕ НА СЛАБОСТ

Лицето ми е зло и... тежко
понася мерзостите гнусни.
Дали ще грейне по човешки,
ако го стоплят честни устни?

ОЧАКВАНЕ

Крачех често отровен и сам
с бурни страсти, от страх спотаени.
Хапя устни от болка и срам,
че повярвах на много измени.

Когато мъката жестоко ме притисне
и огън пламне в тъмния ми взор,
аз челюстите си дo болка стискам
да сгризя сякаш някакъв позор.

С топла кръв в чужди тайни горях,
ала клетва от никой не вземах.
Търсих искреност в скрития грях,
чужди болки за свои приемах.

В жестока схватка себе си изпитвам
пред чаша тъжен, силен алкохол,
но истината тъй и не политва,
а в раните остава като сол.

Зная, с право корят ме. Греших
по житейската крива пътека.
Чиста съвест дали съхраних,
светла обич и вяра в човека?

Коварна плът, от болката се плашиш,
забравила, че имам и душа.
За миг живот готова си да дращиш
дори когато знаеш, че греша.

НЕ МЕ СЪНУВАЙ
Не ме сънувай. Няма да те стопля.
Изстинали са моите ръце.
Не ме сънувай. Само скрити вопли
дарява нощем моето сърце.
Не ме сънувай. Любовта убита
възкръсва ли, това и сам не знам.
Не ме сънувай. С болката си скрита
не мога радост и насън да дам.

глад за волност и младост, с
мъжки нрав, готов да посрещне
ударите прав... Ако външен човек се опита да се вмъкне помежду поезията и живота му и
да ги раздели, той сигурно ще го
издращи и разкъса, ще го изпрати по дяволите. На човек като

О, как те ненавиждам в самотата,
залутала и мен в объркан път...
Студена е снагата на камата,
но стопля ме с надеждата за смърт.

ПОРТРЕТ
В лицето ми дълбоки бръчки
като пиявици са впити –
жалони на погрешни крачки
и на мечти, докрай разбити.

ЗА МАЛКО
Наглеждай мечтите ми.
Аз ще се върна.
Отивам в реалния свят.
Такива са кротки,
че щом ги прегърнеш,
веднага до теб ще заспят.
Изляза ли аз,
може би ще помръкнат,
но туй е, да знаеш, добре.
Не ги заговаряй
и те ще замлъкнат,
потънали в свое море.
При всеки заспиват това ме учудва...
При мене играят, крещят,
на кръст ме разпъват
със своите въпроси
и вечно ме канят на път.
Та ти ги наглеждай.
Нали време имаш?
И задължен ще ти съм.

В моряшки възел стегнат е Човека,
захвърлен в океан от врагове.
Веслата движат се полека-лека
и търсят no-спокойни брегове.
В моряшки възел стегнат е Човека,
откак е сътворен на този свят.
Веслата движат се полека-лека,
чертаещи безсмислен кръговрат.
Как искам шеметни вълни да срещне
и да поема цялата вина,
когато в буря вятърът насрещен
му връчи бойни знамена.

ЖЕЛАНИЕ
Всеки плаща своите грехове
не пред бога и пред сатаната.
Всеки плаща своите грехове
пред олтара на съдбата.
За монета служи съвестта
и човешките мечти крилати...
Бих си дал до грам кръвта,
за да бъдем с теб богати.
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РЕТРОСАЛОН
произведения
през АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ
1908 и приживе – до
1969 – организира 25
самостоятелни
изложби. Учи живопис
в Мюнхенската худо- от съвременна българска графика
жествена
академия; с гравюри, офорти и рисунки.
участва в Балканската През същата година заедно с
война като санитар- Бенчо
Обрешков,
Сирак
доброволец; в продълже- Скитник, Дечко Узунов, Маша
ние на 10 години е вое- Узунова, Никола Маринов и
нен художник към щаба Илия Петров той показва 32
на армията; учителства и картини в Белград. Неговият
систематизира възгледи- пейзаж „Търново и околностите”
те си за обучението и е откупен за Народния музей в
образованието
по югославската столица. Участва в
изобразително изкуство. изложбата за Световното излоБорис
Денев
е жение в Париж през 1937, вклюпредставител на Съюза чен е и в българската изложба в
на дружествата в Бълга- Атина през 1940
рия в изложбения комиБорис Денев членува активно
тет, който организира в дружеството „Родно изкуство”
през 1933 в Кошице (Че- и участва в в качеството на комихословакия) и Пилзен сар на българския павилион на
(Германия) експозиция Венецианското биенале през 1942

БОРИС ДЕНЕВ
(1883 - 2013)

Борис Денев, 30-те години

По повод на 130 години от
рождението на Борис Денев Съюзът на българските художници и
фондация „Поддържане на
изкуството в България“ организираха три изложби – в галериите
„Шипка” 6 (7–28 юни), „Алма матер” (7–18 юни ) и „Дебют” (17
юни–12 юли), в които бяха показани негови произведения от
фонда на СБХ, НМБИИ, СГХГ,
художествените галерии в Плевен, Пловдив и Сливен, БНБ.
Проектът включваше и издаването на луксозен двуезичен каталог.
Роден през 1883, Борис Денев
показва за първи път свои
В празничния брой 54 61 на
в. „Слово”, посветен на връщането на Южна Добруджа в
пределите на България, е поместен есеистичен очерк на
художника Борис Денев, дългогодишен сътрудник на изданието. Очеркът е ценен за нас
днес като впечатляващо живописен ракурс към Златните
пясъци, Добруджа и Балчик от
началото на 40-те години на
миналото столетие. На името на Борис Денев е наречена
Градската художествена галерия във Велико Търново.
Людмила Стоянова

В тия пясъци няма злато. Но
тяхната красива ивица, просната край тъмносиньото море,
изглежда действително като
Златна. Старото название на
тия пясъци е Узун-кум – дълъг
пясък; новото название е посполучливо и красиво. Това
място е недалеч от Варна – до
самата румънска граница.
От височината на чудния
Аладжа манастир по целия
склон надолу, чак до морето, се
спуска буйна гора от габър, дъб
и грамадни столовати липи.
Едно странно чувство на поезия и романтика обхваща човека тук, в тоя дивен кът, чувство,
което напомня за епичната поезия на Вергилий при описанията на природата: скали,
планински височини, тъмна
дъбрава и обширно море;
светли гриви на морските
върни се гонят една след друга

г. Художникът прекарва 10 месеца в затвор и лагер след 9
септември 1944; преживява
изключване от СБХ и забраната да рисува на открито до
възстановяване на членството му

произведения, но не са отричали
таланта му на пейзажист. За
първите самостоятелни изложби
на Борис Денев пишат
Александър Божинов и Васил
Димов; в периода след 1919, ко-

“Кроки” на Борис Денев

Художник Борис Денев

чак към брега.
Ивицата на „Златните пясъци“ завършва при един стръмно
отсечен до морето нос, чийто
накъдрен гребен се изкачва нагоре чак до скалите. Към морето, се спущат красиви степи, по
които се преливат ту жълти, ту
розови, ту сребристо-пепеляви
цветове. И подобно на някое
драгоценно бижу, изпъстрено с
цветни камъчета, покрит е тоя
стръмен бряг с туферчета от
разноцветни храсти.
Морето е ту изумрудено зелено, ту светло синьо, ту тъмно,
почти черно.
Кога облак покрие слънцето
и лек ветрец накъдри морето с
дребни вълнички, то добива
нежногълъбов цвят като крилото на чайка.
А там, по къдравия хребет,
гдето свършват „Златните пясъци“, е румънската граница.
Там се забелязва бяла къщичка
– нашият пост. Обзема ви смущение: - Нима толкова близо,
възможно ли е! Изпитвате тягостно чувство, замисляте се и
не чувате вече шума на морето.
Час по час моторни лодки,
автобуси, автомобили, шарени
каручки с красиви магаренца
изхвърлят върху пясъка пъстри
тълпи. Групите се пръсват с радостни викове по крайбрежието. А пясъкът е дълъг три
километра и може да служи за
плаж на 20 000 души.
Очите ми са все на север към
хоризонта. Затова дойдох тук,

през 1956 г. От началото на 50-те
години започва да пише книги за
практическата, свободната конструктивна и очната перспектива;
получава Кирило-Методиевата
награда на БАН през 1931 и званието „Заслужил художник” през
1967.
Борис Денев е обект на анализи от страна на най-сериозните
имена
в
българското
изкуствознание и критика, които са имали и забележки към
стила му или конкретни

БОРИС ДЕНЕВ

ЗЛАТНИТЕ
ПЯСЪЦИ
(Поглед към Добруджа)

да бъда по-близо, натам да гледам. А там, една нежно-розова
ивица с отвесни сребристи брегове, се протака и губи далеч в
морето - Добруджа! Мираж ли
е, блян или реалност: в ефира
ли или над морето плува тая земя – не може да се разбере. Към
тая ивица често отправях
поглед и от Свети Константин:
гледах я също и през нощите,
кога мига фарът на Калиакра.
но сега ще я разгледам отблизо.
Изкачих се на една височина
и седнах. Мнозина не могат да
издържат гледката, която се
открива: обхваща ги голяма мъка и просълзени избягват... Като че ли са били пред гроба на
мила рожба.
Дълбоко развълнуван и аз
започнах да бродя с очи от граничния хребет до там, където
брегът се губи в далечината. И
като изгледам брега, почвам
пак наново, като че прехвърлям
броеница. И се взирам във всяка гънка, във всяка сенчица или
светлинка. Отвесните скали
блестят на слънцето и се
оглеждат във водата. Над
стръмния бряг наднича добруджанската равнина. Тя е вече
прегоряла – златисто-жълта.
По равнината бавно пълзят
сенки на облаци. Всичко се е
спотаило там. Като че жива душа няма.

Ето и Балчик. Бил съм там
преди 33 години, когато бях голобрадо селско даскалче. По
онова време учителството живееше в една епоха на голям
идеализъм и жажда за усъвършенствуване. И аз минавах
тогава като известен реформа-

гато той прави петата си
изложба, до средата на 40-те години на ХХ век неговото
творчество е оценявано от
Чавдар
Мутафов,
Сирак
Скитник, Стефан Митов и Никола Мавродинов, както и от Васил Захариев, Георги (Жорж)
Папазов,
Андрей
Грабар,
Людмил Стоянов, Николай Райнов, Андрей Протич, Ангел Каралийчев, Никола Балабанов,
Кирил Кръстев, Константин
Щъркелов и др.
иде от Добрич. Забелязвам и
странно нагърчения терен на
града. Виждат се ясно отвесно
надвисналите скалисти височини. Градът като купчина бели
кутийки блести на слънцето.
Виждам няколко големи здания
– тогава ги нямаше. Намирам и
мястото при Таляните: там в
една рибарска колиба ни пекоха
карагьоз, пролет беше...
Оттогава копнежът остана у
мене, да изпиша тоя град. Уви,

Художник Борис Денев - Балчик

тор на методата по рисуване, та
бивах канен навред да ръководя
курсове и да чета реферати. Така изпаднах в Добрич и Балчик.
Напрягам очите си до краен
предел и се мъча да отбележа в
рисунка това, което виждам.
Разпознавам вече пътя, по който се слиза в Балчик, като се

неосъществима стана мечтата
ми. Утеших се с Мелник. А
Мелник, със своите бели сипеи,
напомня много за Балчик.
Но сега, вече мога да кажа,
като многострадалните синове
на Македония:
- Св` ободно е веке! Пи` ши
колко ти ду` ша сака!
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АНТОНИЯ ВЕЛКОВА-ГАЙДАРЖИЕВА
Културологичният разказ на
двете авторки ни съприкосновява с
обиталища и времена, които раждат
нашите блянове и носталгии. Това е
разказ, който ни връща към първоначалата, към „първите истини на
света”. Защото Гръцката махала е Одесос, „водният град”, вече е нари- тието на Варна на прага на мохилядолетен център – ядрото и на чан със славянското Варна. Л. Стоя- дерността. Интерпретирани са
античния Одесос, и на среднове- нова се придържа към хипотезата, важни факти около експанзиоковния град, и на османската кре- че произходът на постантичното нистичната политика на Руската
име идва от названието на близката империя на Балканите. През 19. в.
пост, и на модерна Варна.
Тръгвайки от най-старите оби- река Врана (от слав. черен), свърз- във Варна откриват врати редица
татели – йонийските гърци и исто- вала някога тукашното голямо консулски служби, които й придарическите им съседи траките (около средновековно езеро с морския за- ват особен колорит и европейски
VI в. пр. Хр.), през разчитането на лив. След създаването на славяно- хоризонти.
Оттук насетне авторката на първа
държава
през
топонима Одесос (селище, разполо- българската
част Л. Стоянова ни въвлича
жено на вода), Л. Стоянов културностроителни, фива проследява детайлно
нансово-икономически,
развоя на класическия поцърковно-образователни
лис Одесос, процъфтял и
процеси, среща ни с представ периода на Римската
вителни фигури на българсимперия. Упоменати са векия градски възрожденски
лики царе и гениални фиелит, положили основите на
лософи, богове и култови
онази социална среда и интеритуали. За да се внуши
лектуална атмосфера, които
представата за изключиправят възможно развитието
телно богатия мултина Варна като водещо средикултурален фундамент на
ще в следосвобожденска
този град, за триумфираБългария. За първи път така
щия религиозен синкрепоследователно, подробно и
тизъм в него.
увлекателно изложението заEмблематична археолопознава с първите губернагическа забележителност,
тори и кметове на града –
завещана от древния Одеобразовани,
сос от времето на Римска- Художник: Михаил Коевчинов - "Залез”. Платното енергични,
дава името на последната изложба на автора в
държавнически мислещи за
та експанзия, са Римските
галерия "Тео”, Варна през 201 0 г.
„благото на полиса” мъже.
терми – най-големите на
Драган Цанков, д-р ПанаБалканите и четвърти по площ в
европейските провинции на Импе- следващите векове съдбата на Варна йот Минчович, Васил Стоянов, Верията. С академична прецизност следва криволиците на военно-по- личко Христов, Михаил Колони,
авторката реконструира тяхната литическите конфронтации между Кръстьо Мирски подготвят Варна
история, уникална постройка, младата държава и мощната Ви- за предизвикателствата на 20. в., когато тя преживява истински стообществено битие, естетико-симво- зантийска империя.
Изложението е наситено с пански и духовен разцвет,
лически смисъл.
Подробно е проследено и дискусионни факти, актуални исто- превръща се в главното българско
превземането на Одесос от но- рически и археологически откри- пристанище на Черно море.
Последната част от изложението
мадските народи, залезът на циви- тия, научни тези, свързани с важни
лизационното му съществуване. за идентичността на града личности на Л. Стоянова е посветена на „граПоследвалото разпространение и и пространства. Сред тях естестве- да през отминалия век”. Тук с
институционализиране от Конс- но е младият полски крал Владислав носталгична романтика е пресъздадена атмосферата на някогашните
тантин Велики Христово учение III Ягело – Варненчик.
По време на османското влади- аристократични улици „Преславсрефлектира върху религиозната
атмосфера в Одесос. Близостта с чество градът развива своя ка”, „Княз Борис”, бул. „Сливница”,
Константинопол допринася сравни- мултиетнически облик, но се площад „Мусала”. Възстановен е
телно рано Одесос да прерасне в превръща и в стратегическа кре- техният архитектурен облик и чрез
пост с ключова роля в честите снимков илюстративен материал, от
средище на християнството.
Интерес представлява и преиме- руско-османски военни сблъсъци който личат скулптурни пластики,
нуването на Одесос във Варна след от края на XVII до 80-те години на декоративни сецесионни орнаменти, разкошни домове в бароков
заселването на българи и славяни в XIX в.
Исторически напрегнато е би- стил.
околностите на града. След VI в.

РАЗКАЗ ЗА ПЪРВОНАЧАЛАТА,
ЗА „ПЪРВИТЕ ИСТИНИ НА СВЕТА”

Естествено възстановена е историята на Пристанище–Варна, на
фара на нос Галата, на драматичния
театър „Стоян Бъчваров”, Варненското радио, Икономическия университет, Морското машинно
училище, Девическата гимназия,
Двореца на културата и спорта и
редица още емблематични за морската столица постройки, средища,
символи.
Акцент в разказа за варненското
минало столетие е градивната и
ентусиазирана дейност на чешките
интелектуалци братята Карел и
Херман Шкорпил, създатели на
Варненския окръжен музей, чиято
важна мисия е стопанисването и
опазването на скалния Аладжа манастир от времето на българското
средновековие, придобил през 1957
г. статут на паметник на културата с
национално значение. Също така
впечатляващи са портретиращите
щрихи, посветени на председателя
на Дома на изкуствата във Варна
Кирил Шиваров, един от малцината
варненци с академично образование по изкуствата (Прага, Виена),
създал десетки паметници и уникални скулптурни фигури за архитектурната
градска
среда.
Литературната историчка Стоянова
няма как да пропусне и силното
присъствие във Варна на поети и
писатели от национален и европейски мащаб – от Ант. Страшимиров и Ст. Загорчинов, през Й.
Йовков и Н. Вапцаров до Н. Лилиев.
Прави впечатление, че разказът на
авторката по един наистина модерен начин съчетава есеистичнообразното с интелектуално-академичното, импресивно-публицистичното
с научно-аргументативното начало.
Тя не само се вглежда в конкретно
детайлното и локалното, но го
съизмерва с глобалното и универсалното. Цялото изложение показва енциклопедическа осведоменост, широка културна ерудиция,
познаване на световната естетическа и културологична мисъл.
Споменавайки Варненски архео-

ВЛАДИМИР ШУМЕЛОВ

логически музей като културна институция, Стоянова с възторг
разказва за Варненския некропол,
датиран към V- IV хилядолетие
преди Христа и намереното в него
най-старо златно съкровище в човешката история. Така започнала
своето повествование с древните
пластове на Одесос, авторката стига
до съвременната инфраструктура
на един пазарно ориентиран модерен европейски град. Едно повествование, което пресъздава
научно отговорно и вълнуващоувлекателно грандиозния исторически мащаб на града. Личи една
обяснима пристрастеност, една особена емоционална жар, искрено
удивление от способността на Варна
почти „алхимически” да преобразува различни културни модели, да
осъществява срещи и диалози
между на пръв поглед антагонистични сили и енергии. Това е
град, който успява да събира и
синтезира гръцкото и арменското,
гагаузкото и османското, еврейското и българското, превръщайки го в
свой уникален материален и символен капитал.
Втората част на този труд е дело
на Л. Стоянова и Румяна Михнева,
които ни повеждат към „местата на
паметта” из махалата, като пътешествието е организирано по четири маршрута. Тук наистина
възкръсва „духът на мястото”
(genius loci) с неговите криволичещи крайбрежни улици, морска градина, запомнящите се с перченето
и бабаитлъка мъже и с гръцко-левантийската си красота жени, лечебни минерални извори, чешми,
порти, консулства, музеи.
Отново ще подчертая: настоящият труд носи не единствено
информационно-справочников, но
и историографско-повествователен
характер с културноантропологични и философско- исторически
акценти.
В крайна сметка Варна е
представена като неповторим
„полис” с особена харизма, като
пространство, в което своето и
чуждото, тукашното и другото,
древното и модерното са в
непрестанен диалог. Пространство, което отваря неподозирани
хоризонти към непознатото и
необятното.

„… И ШИРОКО ЗАТВАРЯ ОЧИТЕ МИ БЯЛА ТЪГА“

Ето една талантлива, завършена поетеса. Е, не е от центъра на
Париж (родена е през 1985 г. в
Дряново, живее в Полски
Тръмбеш, а работи в детския дом
в с. Страхилово по специалността
си от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), но и Яворов не е оттам.
През 2013 г. 28-годишната Елена
издаде своята трета стихосбирка
„Натюрморт с пеперуди“ (редактори Виолета Христова и Камелия Кондова). Без да познавам в
цялост предишните две книги
„Щастие в кибритена кутийка“
(2004) и „Картонен храм“ (2006),
ще кажа, че с „Натюрморт…“ поетесата доказва, че има вече заявена и отвоювана своя поетична
територия в най-новата българска
литература. Доказателство за това
са и спечелените от Елена Денева
многобройни награди за поезия и
есеистика. Оттук-натам творческият път ще бъде наистина
трънлив, не толкова за да задържи
нивото, колкото да удържи на натиска, който животът ще упражни
над нея. В днешния динамичен
ѝ

ѝ

свят немалко таланти са се пречупвали – било по „обективни“
причини, било поради липса на
характер. Но кой знае.
А знаете ли под какво име Елена се подвизава в Мрежата –
Amanita Muscaria – това е небеизвестната гъба червена мухоморка. Готино име, поетично, но
отровна отвсякъде (всъщност не
толкова, понякога се консумира за
получаване на халюцинации и видения, а в ранното християнство е
била и свещена, май). Внимание:
„Токсичният стремеж на моето
его/ към бялото спокойствие/
убива.“ („Упоено“ – от третия цикъл на книгата „Insomnia“, Безсъние, която пък песен знам от
Faithless; иначе любимите й парчета, които слуша, пишейки, са на
Depeche Mode, Ordo Rosarius
Equilibrio, Diorama, Akira Yamaoka,
Нова генерация...). Четох различни
отзиви за нейните стихове – повечето патетични, други открито
идеологически, но подозирам
всички „данайци“, „гръмовержци“, стари и млади, червени и си-

Елена Денева. Натюрморт
с пеперуди. „Потайниче“, С., 2013.

ни, са били очаровани от нейната
поезия; дано е така. Аз ще прибавя и очите . Боже, какви очи! И
двете. Извинявай, Елена, следвай
своя път и не се поддавай на изкушенията. Те няма да те направят
ѝ

по-лоша или по-добра. (Както
гласи клишето – бъди себе си.)
Стихосбирката „Натюрморт с
пеперуди“ е съставена от 61 лирически къса, групирани в три
раздела: „Пепел от макове“, „Моят
мъж плашилото“ и „Insomnia“,
малко над 70 с. Стихове писани и
дълго публикувани във фейсбук, в
хулите, докато накрая стават издателски факт. Стихове за
нежността, крехкостта и мимолетността на нещата, а най-често
това „са най-красивите неща на
този свят“ (Е. Денева). Като пеперудите – „от малка събирам мъртви пеперуди“ (Е. Д.), или Набоков
– „мъчех се да се вкопча в старите
декори и да спася поне хербария
на миналото“... И защо пеперудата? Може би защото освен символ
на красотата, изяществото,
нежността, женствеността и, найважното – трансформацията, тя е
и Психея, която означава едновременно душа и пеперуда, а символизира още безсмъртието,
дълголетието и прераждането.
„Винаги ме е вълнувала другата

страна, границата между живото и
неживото, преходът“, казва Е. Денева. Стихове за границите между
живота и смъртта, реалността и
фикцията, съновиденията и
делничното, рая и ада, тинята и небето, миналото и равносметката,
болката и радостта от живота, за
любовта, суетата, чудесата, тъгата,
прошката, съзерцанието, за родината... В тази книга има всичко, от
което е лишен съвременния човек.
Тя е пълна с емпатия: съчувства на
болката, изпитваме болка, но носи
и надежда. Третата стихосбирка на
Елена Денева е гранична във всеки
смисъл, пълна с копнежи и съмнения, но оптимистична и всеопрощаваща:
Мамо, вече не съм бедна. Раздадох
каквото ми даде.
От момичето златно днес няма и
помен. Сега
отеснява сърцето ми, свито от
тиха нерадост
иширокозатваряочитемибялатъга.

Иначе Елена е един от нас: иска
спокойствие и да пътува до
Индия. Да го пожелаем.
ѝ
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Ивайло Петров: - Можеше да
направи много повече, което е
истина. Можеше да направи.
Много е важно това да държиш
лобито. Кундера седи там – дветри... пет години. Няколко
книги... Преводачката му го е
проваляла просто. Без да иска,
разбира се. Проваляла го е. Не е
могла да го натамани на
съответния френски език. Е,
прочетох го. Разни сексуални
историйки. Дребна работа. Как се
прави любов вече. Но живее там.
Той е постоянно и той е във
връзка. Веднъж човек като
направи връзката с издателя...
Норберт Рандов: - Както
направи Виктор Пасков. Като
отиде в Париж – веднага го
издадоха.
Ивайло Петров: - Но сега вече
той няма да бъде, ако не е там.
Сега вече ще го прави в Германия,
май че там отиде.
Норберт Рандов: - Той се
разведе с жена си, която му беше
преводачка.
Ивайло Петров: - Знам, знам...
Тя пък се омъжи за друг
българин, архитект. Тя е добра
преводачка...
Сега този французин ми пише:
”Ние ще направим така, че Вие ще
дойдете във Франция и да се
срещнете с френски писатели...”
Казвам: „Какво да се срещаме. Той
не знае нищо за мен. Ако почнем
да разговаряме, ще се види, че аз
не съм толкова по-глупав от него.
И аз имам отношение към нещата
в живота и ние – всички, и те са
вече поизносени малко, както и в
живописта...”
Дьорд Сонди: - Но пък от
България идва свежа кръв в
литературата.
Ивайло Петров: - Тя идва и от
България, и от Румъния, и от
Турция, от Изтока, и от Русия.
Това е закономерно явление.
Всичките тези неща, които сега са
модерни, те трябва да отшумят, да
си вървят. Всички „изми” са се
изживявали. „Изъм” след „изъм”
вървят. Както и епохите се
изживяват, и „измите” се
изживяват и в политиката, и в
изкуството...
Затворени
сме
сега.
Херметически. Особено аз. Вече
съм далеч от София, не участвам
никъде, не давам никакви
интервюта, не ми се приказва,
нямам самочувствие на пишещ
човек, нямам намерение и
желание да разказвам за себе си
на обществото, да досаждам...
Вървят разни журналистчета
подире ти и те питат: това, това,
това... И това, което сме си
приказвали, те отиват и го
записват, и го предават със свои
думи, и го изопачават както
намерят за добре. С едно голямо
заглавие:
„Ивайло Петров
посрещна с ракия един унгарец и
един немец”. Така ще пише. Дай да
видим какво има под това
заглавие. Ами какво да има?
Оказва се, че сме бърборели.
Такава е нашата съдба на нашето
поколение. Така мина. От
момента, в който съм взел молива
да се уча да драскам, все е имало
цензура. После има и друго нещо:

има хора, които не се занимават
пряко в творчеството си със
социални проблеми. Аз съм от
хората, които волю или неволю не
мога да не взема участие в
социалния
проблем
на
обществото. И мисля, че всяко
изкуство трябва да взема участие.
Може би греша? Но иначе защо е
всичко? Иначе за какво е
изкуството, ако няма някакъв
проблем? Не знам. Може би не
съм наясно? Не мога да приема
една заетост, която е много
красива сама по себе си. Тя трябва
да има сюжет. Щом има сюжет,
щом авторът се занимава със
съдбата на някои хора, той трябва
да поставя и някакъв важен техен
проблем. […]
Ивайло Петров: - Не е роман
това нещо (За „Бай Ганьо” на Ал.
Константинов – б. а.). Бай
Ганьовите слабости ги имат
всичките. И то в много по-висока
степен. Това го (Ал. Константинов
КРАСИМИР МАШЕВ

немски автори, които живеят във
Франция, много ценят Ницше.
Единият тази година навърши сто
години. Той се казва Ернст Имер.
Беше забранен. Във Франция той
е най-цененият немски писател,
който е жив.
Ивайло Петров: - Философ
ли е?
Норберт Рандов: - Философска
проза, романи написа. На своята
стогодишнина той произнесе една
реч като младеж.
Ивайло Петров: - Къде живее?
Норберт Рандов: - В
Югозападна Германия. През
Втората световна война той
написва един дневник със своите
преживявания като офицер във
Франция. Когато го прочетох,
просто не повярвах, че това е
публикувано в Германия през
1943 година. Обективен. Честен.
И с едно такова отношение към
Франция, като не само равна
нация, но и най-културна.

ул. „Шипка” № 6. Към 17, 00 ч.
излязох да се поразходя из София
и къде-къде на пл. „Славейков”.
При книгите. А от там – в
заведението „При Мария”, което е
в мазата на Градската библиотека.
Вътре – Кирил Гончев и Янко
Станоев и още няколко писатели.
Седят и се комкат с някакви
питиета. Сиромашка компания в
потискаща с мизерията си
обстановка. Побързах да изляза.
Във фоайето се спрях
пред
щандчето с книги от български
автори, за да ги поогледам.
Изведнъж – Ивайло Петров. И
той като мен разглежда книгите с
ръце на гърба. Заговорих го.
Предложи ми да се поразходим до
НДК, където е по-тихо. Каза ми,
че по лекарска препоръка всеки
божи ден от 17, 30 часа се
разхожда по час и половина по
улиците на София и си има свой
маршрут. Избира си само онези
улици, по които макар и да има
паркирани много коли, няма
движение и шум.
Тръгнахме по „Раковски” към
НДК. Той ми говореше за
неуспешните си опити да убеди
„добруджанци” да направят в
София паметник на Йовков. Но те
негови стихотворения.
Ивайло Петров: - поради криворазбран местен
Страхотна личност и патриотизъм се дърпали и искали
толкова рано е умрял... паметника да е в Добрич.
- А Йовков е не само голям
[…]
български писател – каза Ивайло …………………..
Започна да се той е и европеец; голям
стъмва, а на Норберт европейски писател.
Разговаряхме за политиката на
Рандов не му се
тръгваше,
докато сегашното правителство, а и на
Дьорд Сонди няколко предишните по отношение на
култура
и
пъти се надигаше от българската
стола и гледаше интелектуалците. Ивайло Петров
не криеше разочарованието си от
умолително към него.
Ивайло
Петров стореното.
- Сега уж е демокрация, а
сподели,
че
от
Министерството
на Тодор Живков се оказа много покултурата (не без голям демократ от тях. Аз съм
участието на Г. К. , имал тази възможност да
който сега е зам.- разговарям с него. Той не
министър, и Николай блестеше с интелект, но като
Хайтов) отказали да опитен човек умееше да изслушва
финансират отпечатва- и носеше в себе си демократизма
нето на книгата му на човек, произлязъл от низините
„Божии работи”. Каза: на обществото. Демокрацията е
„Аз вече съм възрастен хубаво нещо, но при калпава
човек и не е време да се опозиция не струва нищо...
По време на разговора ни
поддавам на някакви
страсти...” Говори и за Ивайло Петров се възмущаваше
книгата на Димитър от низостта и мерзостта на
Коруджиев за Сашо журналистите, които не щадят
Сладура, когото лично дори и него.
- Изкараха Александър Томов,
познавал, макар и бегло.
- Срещал съм много че е луд, невменяем, без дори да е
хора, които да разказват прегледан от психиатър... За мен
вицове – продължи темата пък писаха, че изобщо не ходя на
на
НСРТ
писателят – но от този буквално заседанията
като от кран излизаха като вода. (Национален съвет за радио и
Даже си спомням един негов виц, телевизия – б. а.), което е лъжа и
който ни разказа навремето, глупост... После вестникът („Труд”
бяхме заедно с покойния Иван – б. а.) ми се извини, но защо ще
Радоев. „Защо, пита ни Сашо ми се извинява вестникът, а не
Сладура, слънцето е усмихнато, журналистката, която дойде
когато изгрява?” И без да дочака, вкъщи да ме моли за интервю и аз
веднага отговаря: „Защото ще накрая се съгласих. А после тя
пътува на Запад”. Как не го беше написа във вестника си куп
глупости и неверни неща. Така
страх този човек?
Преди да си тръгнем малката изопачи всичко, че трябваше
Фия ни направи снимка за спомен вестникът да ми се извинява.
Станал съм коскоджамити човек,
от срещата.
а те да се отнасят така с мен. Но не
съм писал опровержение. Не мога
21. V. (понеделник) 2001 г.
В София. Разговор по телефона да слизам толкова ниско до
с Иван Кулеков. Определихме си тяхното равнище...
Продължава в бр. 9
среща на другия ден в 13,00 ч. на
да разбираш света, да се бориш,
да си личност. Горе-долу това иска
да каже. Те го изтълкуваха по
един пошъл начин. И дълги
години другите народи няма да
могат да простят на Ницше това
нещо. Дълги години. Защото
приемат
тия
фашистки
изявления, които са лъжа
поначало. Но мен силно
впечатление ми направи. Това е
тежък автор. И тежък, и
приятен. Колкото по-тежък –
по-надълбоко влизаш. И главно
– страшно образован човек.
Немската култура не може без
Ницше. Не е възможна без
Ницше. Много отдавна съм чел,
че Ницше е един от най-добрите
познавачи на немския език
изобщо. И за поезията му съм
чувал, но не съм я чел.
Норберт Рандов: - Пенчо
Славейков
е
превеждал
стихотворения на Ницше. С Мара
Белчева заедно са превеждали

СТРАНИЦИ
ОТ
ДНЕВНИК
(90 г. от рождението на Ивайло Петров)

–
б. а.) е писал някъде. Я
погледнете
Хлестаковци
и
другите на Гогол. Да
ти падне капата. Това
Русия ли е?
Всички
казват:
„Бай Ганьо – това е
България”. Не е вярно.
Според мен, бай Ганьо
не
е
толкова
отрицателен герой.
- Алеко и бай Ганьо
– това е България.
Заедно.
Това е
България.

Ивайло Петров: А като четеш Гогол
какво страшно нещо
е. Това да не би да е
Русия? Жестоки думи
казва Гьоте, обаче е
Гьоте. А е много
мъдър човек. В
Германия не знаем
дали има личност,
която да оспорва
Гьоте. Почти всички
го цитират.
Сега чета Ницше,
аз обичам тия работи,
Ницше е страхотен
човек. Невероятна
личност.
Ницше.
„Несвоевременни размишления”.
То е рядко такова изключително
богатство на езика. Не знам на
немски как звучи, но този, който
го е превел на български,
наистина е много добър.
Страшен. Такава образована
личност рядко има в Европа. И
той в почти всички свои тези
започва с изявления на Гьоте, пак
се опира на него и го доразвива.
За Шопенхауер говори. Такива
образовани
личности
в
световната
литература
и
философия много рядко съм
срещал. Другите много знаят, но
този е страшен. Този е много
гъвкав, той е като змия...
Норберт Рандов: - Двама

Художник Михаил Коевчинов

Ивайло Петров: - Една от найголемите нации, което е истина.
Гърци, французи, италианци,
англичани – това са големите
нации на Европа.
Норберт Рандов: - Освен това
той е написал една книга, която
излиза през септември 1939 г., в
която изобличава националсоциалистите и ги описва каквито
са. „Мраморните канари” се казва
тази книга.
Ивайло Петров: - Както Маркс
използваха комунистите, така и
Ницше използваха. Ницше
съвсем
друго
говори.
Свръхчовекът е съвсем друго
нещо. Съвсем друго. Това е сам да
се оправяш в света; да бъдеш сам,
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АФОРИЗМИ
*
Не се смей гръмогласно на
чуждото слабоумие - ще събудиш глупака в себе си!
*
Перото е по-могъщо от меча,
освен ако с меча не пишеш конституция!
*
Пия редовно и съвестно...
Няма нищо по-лошо от това, да
паднеш трезвен в канавката!
*
Бог люлее люлката на живота,
а виното я кара да се върти във
всички посоки!
*
Не предричай близкия край
на политиците... Влечугите
съществуват
от
половин
милиард години!
*
Баща ми, Бог да го прости,
често ме хвалеше: „Има много
недостойни деца по света - но
ти надмина всички”!
*
В кръчмата е истината...
Лъжите започват когато се върна в къщи!
*
Попитали глупака какво е
пръчка, а той отговорил - на
пръча жена му!
*
След като направил човека от
кал и Бог е изгубил почва под
краката си!

НЕДЕЛЧО ВИТАНОВ
(1939–2003)

АФОРИЗМИ

*
Колкото и да е дълъг животът, любовта към морето е до
гроб.
*
Моряците сънуват брегове, а
жените им морета.
*
Потъна в едни сини очи и се...
удави!
ВЕСТНИК „КИЛ“ С МЕДИЙНОТО СЪДЕЙСТВИЕ
НА ТЕЛЕВИЗИЯ
„ЧЕРНО МОРЕ”

Без майтап. Казанова съм.
Казанджиев Стократов. Все ми
бъркат фамилията. Повтарям,
повтарям, че не съм Сократов,
но няма файда. Като са се хванали за тоя Сократ..., ще кажеш, че
са го чели. А дамите... ами... хилят се.
Статистиката също не е на
моя страна. Показва, че всяко
увеличение на броя на философите води до рязко намаляване
на математиците. По традиция
още от древността. Аз съм чиста
проба математик, вече изчезващ
вид. Безсилен да отстоявам фамилията и професията си в този
враждебен,
философски
настроен свят, който извращава
науките, реших да направя нещо
за личното си име и достойнство. Да ударя в земята адашите предимно тези, които се кичат с
името ми в преносен смисъл.
Преквалифицирах се и защитих
докторска дисертация по психология на тема „Квазиобективни
иновации на фрустрирани
екземпляри Homo Mathematicus
и мимикрията им в агресивна
флиртуваща среда”. Купих си
илюстрован наръчник по Кама
Сутра, последно допълнено
издание, но спрях до раздел

АЛБЕРТ АЙНЩАЙН
*
Който никога не е грешил, никога не е опитвал нещо ново.
*
Нещата трябва да са възможно
най-опростени, но не и прости.
*
Няма толкова висша цел, която да оправдае използването на
всякакви средства.
*
Слабостта на позицията става
слабост на характера.
*
Тайната на творческите способности е в това да знаеш как
да криеш източниците си.
*
Човек започва да живее тогава, когато може да живее извън
себе си.
*
За да бъде човек безупречен
член на стадо овце, трябва преди

СТАНКА БОНЕВА

КАЗАНОВА ОТни иКАЗИЧЕНЕ
прочие лесни за запомняне

„Ласки и други докосвания”, защото по природа съм миролюбив човек и не желая да
осакатявам дамите заради едните пози. По изчисленията ми вероятността да се попадне на
гимнастичка - пълнолетна, но не
в късна коксартрозна възраст,
камо ли на жена-каучук - е 1:6
957 891,733. Изчетох всичко от
библиографските справки и
търсачките с ключови думи „Казанова”, „Дон Жуан”, „плейбой”,
„феромони”, „даото на пикапа
(pick-up)” и т.н. Преминах двумесечен курс по правилно пиене
на английски чай. Научих казачок и други танци. Накрая се
обърнах към най-доверените си
хора - мама и татко - за опреснителен инструктаж по кавалерство:
- Мамо, тате, има ли нещо,
което сте пропуснали да ми кажете, като не броим следното:
целуването на ръце, придържането на летящи врати пред лицата на дамите, изпълняването на
хамалски дейности относно
палтата и багажа им, елегантно
сервиране на неприятните нови-

галантности? Комплиментите
съм ги отрепетирал.
- Пръв вдигай носните им
кърпички от пода - рече мама,
настроена сантиментално от
един ретрофилм.
- Ъ... гнус ме е, но добре!
- Те изтърват чисти кърпички
бе.
- Айде, айде, детето да не е
боклукчия! Сега ползват хартиени. Толкова хартии се пускат на
земята, ще ги обърка - коя чиста,
коя - мръсна. Достатъчно е да се
съгласява с всичко, което кажат,
и да ги изкарва с десет години
по-млади! -отсече татко.
С нетърпение дочаках първата салонна проява - литературно
четене на свещи. На поканата
пишеше: „Вход с вино и свещници. Свещичките от нас”. Отидох.
Още на входа получих шамар от
непозната дама. Придържайки ù
вратата, съм застанал неуважително с ляв полупрофил към нея.
Следващ шамар ми залепиха, когато друга се поля с вино. Аз
грабнах една красива салфетка и
започнах да подсушавам дамата.

Оказа се, че съм взел прясната,
още неизсъхнала творба на наймодерния в тези среди художник, творец на миниатюри
под съпровод на поетични рецитали. Трета дама се опита да ми
издере очите, защото столът ми
скръцна по време на вълнуваща
пауза сред строфите на любимия
ù автор. Не, това сякаш не се
случваше с мен. За да изляза от
конфузното положение, притворих изразително очи, уж... и реших да поспя - както други
присъстващи. Не би. Опитах се
да броя овце наум, но вместо тях
визуализирах
дефилиращи
гневни дами с овчи къдрици.
Предпочитах да ми се яви поне
една овца, която да броя многократно. Унесох се в мечти...
Някой ме ръгна с лакът в ребрата: „Срамота, Стопътев, да спиш
при такава лирика!”. За пръв път
ми произнасяха фамилията ако
не вярно, поне синонимно правилно. Стреснат, скочих и неволно изкрещях единственото си
желание в момента: „Овца-а-а!”.
Срещу погледа ми се облещи
една дама. Няма да разкажа
какво стана после. Има го във
вестниците. Търсете заглавия
със Сократов.

МИСЛИТЕ НА ГОЛЕМИТЕ

чрез любов и преданост към хората и към действителните неща.
*
Не забравяйте, че тези, които
са по-чувствителни и благородни, са винаги сами - това е
необходимо - и поради това те
могат да се наслаждават на
чистотата на своята собствена
атмосфера.

ДЖОН СТАЙНБЕК

Карикатура Стелиян Сърев

всичко той самият да стане овца.
*
Нищо истински ценно не може да бъде постигнато в резултат на амбиция или
обикновено чувство за дълг. То
може да бъде постигнато само

*
В истината има повече красота,
дори когато красотата е отвратителна.
*
Да си жив означава да имаш белези.
*
Никой не иска съвети, а само
потвърждение.
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Карикатура Стелиян Сърев Приватизация

*
Писателите са малко под
клоуните и малко над дресираните тюлени.
*
Когато човек твърди, че не
иска да говори за нещо, той
обикновено иска да каже, че не е
в състояние да мисли за нищо
друго.
*
Настоявам, че един писател,
който не вярва страстно в съвършенството на човека, няма
нито отдаденост, нито място в
литературата.
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