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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

КОЛОНКА НА РЕДАКТОРА

НОВОГОДИШНО
Голямата ни История през
последната година се оказа
тъмно занимание на висше съучастничество и посредственост.
Каквото можахме, разбихме, но
по навик – го оставихме непогребано в салоните на висшата реалност. И прид бащите на
отечеството, избледнели от
тъжния вятър на неслучилите
се промени, все още търсим
своите сурови тръби, които да
разбудят примирението между
гаснещите богове и бледия им
образ. Дълбоко зареяли поглед
в морето, много скоро
свърнахме към сушата, загубили истинността, думите, певеца
и песента. Разбитият ни език
като че ли забрави световния
порядък на сричките и се отдаде на словоблудство
Какво разрушихме в себе си
и какво сътворихме? Съумяхме
ли в нощта на чудовищната си
омраза да отделим вярно измамата, скъперничеството и ненавистта, стона на глада и
отвъдния свят, въртящата се
пустота отдолу, дървото на
живота, наранено в корените
си...
Днес, малко преди дъждът
за измие поредните илюзии от
паметта, ни остава най-важното, най-спасителното – да
погледнем в суровата светлина
на погледа Му, без срах от присъдната Му участ. И да дадем
дума. Защото този, който дава
дума, дава дар.
И да помним – словата се
изпълват с живот само ако в
тях блести пъстроцветната дъга на живота, а не на разрушението, омразата и гнева.
Нека така, както посрещаме
Неговото рождение между
близки и приятели, така да се
отнесем и към Другите – със
смирение и благопожелание.
Защото тъмен е ръбът на
светлината и отвъд него нищо
не изниква повече.
За да се продължи безкрайно нишката изтънена на живота, цялостното продължение
на неизразимото, за да се изяви
открито свободата, за да бъде
ходенето по отвъдната страна
на смъртта.
Понеже писано е, че издигащият се към онова слънце не
може да се спре и отива от начало към начало накъм начала,
които нямат свършване.
И тогава, в мига на събуждането в пределите на новия ден, Той ще ни разпознае и
благослови!
Всичките – свои и чужди.

АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ

ТАМ, КЪДЕТО ЗВЕЗДИТЕ БРОДИРАТ СИЯЙНИТЕ СИ
ОРНАМЕНТИЧестоПО
ЧЕРНОТО КАДИФЕ НА НЕБЕТО
съм се питал при по- той продължи до последните си някъде, където сивотата нахлу,

СИМЕОН
ИЛИЕВ

МАТЕРИЯ
Навсякъде един и същ,
светът във всичко се повтаря,
дори във жребия на мъж –
да се раздава, да изгаря.
Или под слънчевия свод
да търси дълго свойто име,
да превъзмогва всеки брод
и да посреща люти зими.
И всичко туй в един живот,
неразгадан от вековете –
сред сушата да връзваш плод,
да устоиш на ветровете.
О, моя радост и печал,
родени от една въздишка...
Нима съм сътворен от кал?
Нима ще бъда все излишен?
Дори във черната земя
ще страдам като плодно семе
и поглед пак ще устремя
живот от слънцето да взема.

добни представяния – когато с
повод или без повод се връщаме
към минали сюжети, случки,
образи, та и времена: дали погледът назад е просто подреждане
сюжетите на случилото се или
опит да открием красотата и
трагизма на запомнените мигове? Поезията на Симеон Илиев
населява различни светове. Скътал в сърцето си пламък, а в душата си – мечтата на дочуващия
все още стенанията на паметта,

дни да пише своя поетически
роман за неизбродните изпитни
на живота, за житейските
равносметки и екзистенциални
прозрения, за безвъзвратно
изгубените родови сакралии.
Неговите книги са за „кръстопътищата”, там, където житейските „истини” се разминават,
където пътеките бягат, откраднали „посоките и ветропоказателя
на надеждата”, където останахме
без слънце и звездите угаснаха

студио на БНР – Радио Варна,
тържествено бе открит
Рождественския салон на
изкуствата – Варна 2013, под
патронажа на кмета на Варна
г-н Иван Портних и с благословията на Варненската и Великопреславската митрополия.
През настоящата година
Рождественският салон на
изкуствата се провежда благодарение на съвместните усилия
на дирекция “Култура и духовно развитие” при Община
Варна, г-жа Марица Гърдева –
член на комисията по култура,

Варна, на което е поверена организацията на салона.

измествайки цветовете, където
смисълът изчезна, „склещен в
своя панелен бетон”. Живот, в
който е нужно „кораво сърце” за
„късите нощи” на вини и надежди. Но това са и книги за любовта, за природните сезони, за
интимните терзания, за вечната
опозиция „Аз и светът”, за несъвършенството на живота, изтъкан от обич, страст и
предателства.

РОЖДЕНСТВЕНСКИ САЛОН
НАНа 06.12.2013
ИЗКУСТВАТА
–
ВАРНА
2013
г. в Концертно и Сдружение на писателите –
През първата вечер на салона
гостува младежката формация
“Квинтисимо” – класически духов квинтет, уникален за Варна,
който включваше инструментите флейта, обой, кларинет, фагот
и валдхорна. Пред публиката
музикантите от младата генерация на града ни показаха, че боравят с наследството гъвкаво и с
устойчива
модерност,
в
контекста на съвременната
практика. Подходът им към всяка пиеса създаде своеобразна,

На стр. 11

но единна, тяхна звукова синхрония спрямо историческата
епоха. Доминираше метафоризацията на звука – като структуриращ фактор, като същност на
музикалната поетика, като
фундамент на музикалното
изпълнение.
На стр.4

Х УД О Ж Н И К Н А Б Р О Я

ЛИЧНИТЕ
ВСЕЛЕНИ
НА
НИКОЛАЙ
РУСЕВ
ваха,
посети
различни
места
по
През годините Николай Русев

успя да провокира ретроградния
еснафски образ на художника и
неговите остатъчни посттоталитарни рефлекси на примиренчество
и
шаблонен
традиционализъм. С невероятна
енергия и жар се хвърли в
различни теми, които го изкуша-

Художник Николай Русев

света, които увековечи с четка,
излага в престижни галерии,
разнасяйки славата на българската
художествена гилдия. Изкуството
му е замислено като възможно,
необятно поле на свободния изказ,
място на спор, критика, сблъсък и
конфликти, терен за дебат върху
кое и как е красиво, разбираемо
или реално. Неговата безкомпромисност съвсем естествено го доведе до собствен и неподражаем,
неподвластен на мимолетни вкусове и мода стил, който той успя да
изгради, развие и запази.
Работите му са релефни, монументални, с богато и сложно
обработена структура. Композициите са изчистени, което дава и
възможност картините на твореца да бъдат дефинирани жанрово
– пейзажи, натюрморти, асоциативно-метафорични композиции
и пр. Всяка изложба на Николай
Русев освен културно събитие е и
духовен извор, пречистващ, обогатяващ, одухотворяващ. Мнози-

Художник Николай Русев

на го определят като „талантлив,
многолик и разностранен”, но,
струва ми се, откритостта и
честността на характера му са
онзи творчески импулс, който
предполага магичното усещане за
освободеност и лекота, за красота
и изящност, за крехкост в неговите творби.
На стр. 14
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К УЛ Т У Р Е Н К А Л Е Й Д О С КО П

ТРИ НАГРАДИ
НА СТАНКА БОНЕВА

*
Конкурсът за хайку се организира веднъж годишно от Международната хайку асоциация HIA
(Haiku International Association) със
седалище в Токио. Съдиите класират 4-ма души за награди (без да ги
подреждат в класация) и още няколко за поощрения. Станка Бонева

– член на Сдружение на писателите
– Варна, е една от четиримата
наградени. Творбата й ще бъде
публикувана в списание, което се
разпространява в японските посолства по света и чуждите посолства в Япония.
The Mainichi Daily News
*
На националния конкурс "Поетични хоризонти на българката”,
проведен в Разград, жури в състав:
Станка Пенчева, Петя Александрова
и Женета Александрова сред 431

поетични творби от 146 автори присъди втора награда на Станка Бонева
от Варна за стихотворението „Тревога“.

КИЛ

*
На националния конкурс за хайку, организиран по повод празника
на Стара Загора, галерия “Алба Авитохол” и клуб за поезия “Космос”
присъдиха първа награда на Станка
Бонева – Сдружение на писателите
– Варна.

КИЛ

Романът изследва поривите и
скрупулите на един мъж на средна
възраст, чийто свят е взривен от
неочакваното влюбване в момиче
на „розовите” 22 години. Колкото и
да се смята за улегнал и дистанциран от житейските изкушения, мъжът приема предизвикателството:
„Просто когато няма повод за
щастие – човек е нещастен. Поне аз.
Или може би по-точно – когато види, че съществуват поводи за
щастие. И те го подмамят.
Иначе докато живее улисан в
сивия живот просто така – по
инерция, без особени чувства
– не изпитва особена тъга. Но
види ли някой блестящ повод
за щастие да се носи из
въздуха, той веднага усеща
тъгата и празнотата на живота. Прищява му се мъчително
и сърцераздирателно този
повод за щастие да стане негов !”
„Любовта на 45-годишния мъж”
е един един елегантен, антиморализаторски и дълбоко съкровен разказ
за сметките и равносметките във
взаимоотношенията между двама
души, една „поема за невинността
на всяка любов”. Защото нима някой има право да определя „правилността” на чувствата?
Калин Терзийски пред Мира Баджева – редактор на романа му
„Любовта на 45-годишния мъж”
Мира: Това в романа ти ли си?
Калин Т. : Това
не съм аз. Но съм
и аз и много други
мъже, както и само част от мен.
Ако бях аз, нямаше да изглежда по
този начин. Но
кой не носи някой
непознат Антон К.
в себе си?
Мира: А не
изневеряваш ли
на истината, като
пишеш за някого
другиго, когото
всъщност не познаваш така добре
като себе си?
Калин Т. : Истината, истината…Тя не е в точността на фактите,
а в достоверността на вълненията.
Мира: Ако някой те отъждестви
с героя и те заразпитва за чувствата
му?
Калин Т. : Всеки отговаря за себе
си. Героите – също. Той не живее
наоколо. Не го познавам добре…
(смее се)
Мира: А Д.? Съществува ли?

КАЛИН ТЕРЗИЙСКИ
С „ЛЮБОВТА НА
45-ГОДИШНИЯ МЪЖ”
ВЪВ ВАРНА
Последният роман на Калин
Терзийски „Любовта на 45-годишния мъж”, изд. „Сиела”, 2013 г.
беше представен в книжарницата на
издателството във ФКЦ на 10 декември. За книгата говори Виолета
Тончева, а авторът запозна читателите с подробности около създаването на своя роман, от който
прочете откъси.
Верен на асоциативния си стил,
писателят-психиатър пише „Любовта на 45-годишния мъж” в очевидна аналогия, но не непременно
като продължение на книгата си с
разкази „Любовта на 35-годишната
жена”.

в Арт салона на Радио Варна новата
лирична книга на поетесата и художничката Драга Дюлгерова. Стихосбирката „Свят, от цвят
направен”, изд. „Славена”, 2013, е
на всяка любов.
илюстрирана с най-новите й живоМира: На всяка?
писни творби, които могат да се виКалин Т. : На всяка.
дят в галерията на Дома на
КИЛ архитекта Варна, като някои от бяха
изложени и по време на премиерата
ПЕТ ГОДИНИ
в Радио Варна. Виолета Тончева
АРТ ГАЛЕРИЯ ЛАРГО.
представи книгата, а Драга Дюлгерова изнесе рецитал, какъвто
ПЕТ ПОСЛАНИЯ
подготвя за всяка от премиерите на
Юбилейна сборна изложба-живосвоите книги.
пис, графика и скулптура
Както може да се очаква от автор,
На 27 ноември 2013 г. със сборна която притежава дарбата да се израизложба-живопис, графика и зява със средствата на различни
скулптура бяха отбелязани пет го- изкуства, Драга Дюлгерова обединядини от създаването на Арт галерия ва със заглавието „Свят, от цвят
„Ларго”. За 5 години равносметката направен” и премиерата, и изложбана галерията е 85 осъществени та си. Формалният повод за двете
изложби, над 150 представени авто- творчески изяви е кръглата й гори, над 40 от тях със самостоятелни дишнина, но истинският повод е
изложби, над 2400 показани картини и скулптури. В чест на събитието
в осемдесет и шестата изложба бяха
поканени любимите автори на галерията през тези 5 години, автори, с
които галерия „Ларго” е свързана не
само с добре свършена работа, но и
с взаимно уважение, доверие, обич!
Бяха представени и художници,
които тепърва ще имат своите самостоятелни изложби в „Ларго”
през 2014-та година. Автори, които
приеха поканата - Ангел Василев,
Ангел Герджиков, Бадуля, Бончо
Асенов, Валери Ценов, Венци
Марков, Виолета Радкова, Владимир
Киров, Димитър Войнов-син, Димо
Миланов, Живко Дончев, Иван Додов, Иван Милушев, Илия Желев,
Константин Симеонов-Костика, Ло- творческото вдъхновение, обзело я
ра Маринова, Милен Маринов, Не- след разговор с художника Петко
ли Ценова, Николай Ангелов-Гари, Серкеджиев, който реставрирал стенописите на храм в далечно хасковско селце и й разказал по телефона за
срещата си с пролетта. Така се появило първото стихотворение
„Откритие”, а след него „придошли”
и останалите стихотворения, заедно
със своите багри, които „настоявали”
веднага да бъдат нанесени върху
платното. Резултатът е двоен - една
витална и силна живописна експозиция и една великолепна, също толкова силна лирична книга. В „Свят, от
цвят направен” поезията и живописта така хомогенно се доизразяват,
че е трудно да се каже кой е водещият в този вихрен диалог между
словото и изображението.
Пламен Монев, Светла Косева,
Драга Дюлгерова отдавна живее
Убавка Тончев, Цанко Цанков, Цве- сред „поетичното население”, но в
тан Лазаров, Юли Шумарев, Юлиан тази своя, 14-та поред, лирична
Йорданов, Явор Витанов.
книга тя повече от всякога е своНа важни за тях празници хората бодна и истинска. Слогът леко и
обикновено си пожелават да бъдат естествено избликва от чистия
здрави, щастливи, обичани. В наве- извор, образите и метафорите сячерието на петата годишнина Арт каш витаят наоколо и едва дочакват
Галерия “Ларго” и поканените за
изложбата автори отправиха заедно да се хванат на пъстрото словесно
едно по-различно послание към хо- хоро, увличащо с живата си ритмирата - да събуждат и поддържат в ка и звукопис. Любовна и патриосебе си колкото се може по-често тична, романтична и реалистична,
пет важни състояния на човешкия тъжна и весела, дяволита и песенна,
дух – СВОБОДА, ТОЛЕРАНТНОСТ, поривна и изповедна, „Свят, от цвят
СЪПРИЧАСТНОСТ, ХАРМОНИЯ и направен” е една мъдра книга, чиято мъдрост не тежи, а окрилява.
СЪЗИДАТЕЛНОСТ.
Калин Т. : В главите ни…
Мира: А в сърцата?
Калин Т. : Да, да, да…
Мира: Каква е тази книга?
Калин Т. : Поема за невинността

КИЛ

Калин Т. : Съществува. Тя е там
някъде – по улиците. Найпрекрасна фантазия.
Мира: Фантазия?
Калин Т. : Кое красиво не е фантазия?
Мира: Красивото е в главите ни?

ДРАГА ДЮЛГЕРОВА
С ПРЕМИЕРА НА
ЛИРИЧНАТА СИ КНИГА
“СВЯТ, ОТ ЦВЯТ
НАПРАВЕН”
Рождественският салон на
изкуствата отбеляза на 16 декември

ВИОЛЕТА ТОНЧЕВА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
FACTOR.BG и Фотографско
Общество - Варна канят всички желаещи фотографи - ентусиасти и
професионалисти, които живеят и
работят във Варна и региона, да
участват в обща изложба „Светлината на Варна”, която ще се открие

на 17 януари 2014, петък, 18.30 ч. III етаж на Градска художествена галерия – Варна
Темата на изложбата допуска
участие на фотографии от всякакъв
вид - портрети, пейзажи, репортажи или каквото и да е друго, стига
по някакъв начин изображението
да разказва интересна за варненци
история, да показва лична гледна
точна към специфични или важни
за Варна места, хора или събития.
• Събитието няма конкурсен
характер, единствената селекция,
която ще бъде направена от
представители на Фотографско
Общество - Варна и организаторите, ще отсее само фотографиите,
които не покриват техническите
критерии за печат в размер А3+
(33/48 см), които не отговарят на
темата на изложбата или които не
са подходящи за показване пред
аудитория от всички възрасти.
• Всеки участник може да изпрати до три снимки, от които за
участие в изложбата ще бъде избрана поне една, ако покрива изискванията. Идеята на организаторите е
да участват максимален брой фотографи.
• Срокът за изпращане на фотографиите е 05.01.2014 г.
• По време на откриването на
всеки участник в изложбата ще бъде
връчено и по едно копие на фотографията му, попаднала в официалната селекция, което ще бъде
отпечатано по същия начин, както
и копието за изложбата, като знак
на благодарност от страна на организаторите, за Вашата подкрепа.
Тези копия няма да бъдат рамкирани или паспартирани.
• На този линк можете да се
запишете за участие и да изпратите вашите фотографии:
http://factor.bg/Svetlinata_na_Var
na_2013.php

КОНКУРС
ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН
КОНКУРС ЗА ХУМОР И САТИРА
„ГОЛЯМАТА КЪЩА НА МЪДРИТЕ ХОРА - АСЕНОВГРАД 2014”
тема: „QUO VADIS, DOMINE”
(Накъде вървиш човече...)
Конкурсът е анонимен. Всеки
участник може да изпрати до 3 неподписани творби на хартиен носител в 3 екземпляра в голям плик, в
който да се постави запечатан малък плик с координати. Може да се
участва с кратки форми: фейлетони,
миниатюри, стихове, басни, афоризми и епиграми до 1 машинописна страница.
ПЪРВА НАГРАДА - 500 лв.
ВТОРА НАГРАДА - 300 лв.
ТРЕТА НАГРАДА - 200 лв.
НАГРАДА
НА
СТАНИМАШКИТЕ ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛИ - 150 лв.
НАГРАДА НА ЗАДРУГАТА НА
МАЙСТОРИТЕ НА СТАНИМАШКИТЕ САРМИЧКИ -150 лв.
Краен срок за получаване на
творбите 21 април 2014 г. на адрес:
Гр. Асеновград 4230, Община
Асеновград
Пл. „Акад. Николай Хайтов” - 9,
отдел „Култура”
Телефон за справка: 0331/62161,
20313, 0894413533
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 21 май 2014 г. в сайта
на общината, в. „Марица”, БНР и др.
регионални медии.
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Декември, 2013. Брой 12
Ако превеждаш поезия и мислиш
за пари, не се получава, казва Лъчезар
Селяшки, поет, преводач и преподавател по български език и литература. Той се е посветел на превода на
съвременни полски автори.
Лъчезар Селяшки е роден в Сатовча, Благоевградска област, където живее и днес и преподава
български език и литература. Завършва българска филология в Софийския университет. Издал е
около 20 книги, от които 14
авторски стихосбирки и изследването „В поетичния свят на Атанас
Далчев“. Превежда от полски език.
Кога започнахте да превеждате
съвременни полски автори на
български език?

Любопитството ми към полския
език е още от студентските години.
Много съм благодарен на моята преподавателка Сабина Радева, която е
автор на най-солидния до този момент полско-български и българополски речник и която преподаваше
в Софийски университет и водеше
курсове. По-активно с преводи се занимавам през последните 4-5 години, и то най-вече на поезия.
Всъщност не започнах с поезия, а с
малка по обем книга с разкази за деца на Луцина Тимовска, които ми се
видяха много интересни. По-късно
се насочих към поезията, защото самият аз пиша. Всеизвестна истина е,
че с преводи на поезия най-добре се
справя именно поетът. Това е нещо
много специфично и се прекланям
пред поети и преводачи като Първан
Стефанов, Иван Вълев, Блага Димитрова, Дора Габе.
Кой бе първият полски поет, когото преведохте?

През 2011 г. излезе сборникът на

Халина Пошвятовска „Мога само да

обичам“. Това е име емблема в
Полша, издигната е в специфичен
култ преди всичко заради нейния
много драматичен живот. На 9 години при бомбардировките тя заболява от ангина, защото семейството
се скрива в мазето, по-късно ангината прераства в заболяване на
сърцето и нейният живот преминава до 33-годишна възраст през санаториуми, болници и 2 операции в
Полша и САЩ. Операцията в САЩ
й дава живот от още 10 години, там
тя записва колеж, учи английски
език, след това завършва философия и става за кратко преподавател
в Ягелонския университет. За мен
нейната поезия беше много голямо
Дейности и инициативи през
2013 година, свързани с Обществото на младите писатели и Детска
литературна школа „Движение”,
основани и реализиращи се в Дома
на писателя, подпомагани и развиващи се под грижите на Сдружение
на писателите Варна

6-ти февруари - сложени са
основите на Общество на младите
писатели. Събират се дванадесет
автори, които имат желание не само
да общуват, но взаимно да си помагат с информация, идеи и опит.
Сбирките се провеждат всяка сряда

ЕЛЕНА ВЛАДОВА

ЛЪЧЕЗАР СЕЛЯШКИ: ПРЕВОДЪТ Е
СЪТВОРЧЕСТВО И СЪПРЕЖИВЯВАНЕ*
предизвикателство. Преди това ляма. Аз не съм съгласен с превода- се осъществят и от двете страни,

нейни стихотворения на български
език е превеждал Здравко Кисьов.
Освен 4-5, които вече са преведени,
аз подбрах други стихотворения,
които не са познати на български
език. Двуезичната книга с около 55
нейни стихотворения се посрещна
много добре и у нас, и в Полша.
Направихме премиера в Полския
институт в София и във Варшава в
Българския културен институт.
Поезията на Халина Пошвятовска
беше за мен своеобразно предизвикателство, много е интересна,
непрекъснато те държи в напрежение, защото тя самата е на границата между живота и смъртта и
темата за смъртта присъства непрекъснато, но не тежи, тя я превръща
в ежедневие, в битие. В Полша се запознах се с брат й Збигнев Мига –
Мига е фамилията им по баща. Той
ми каза, че нейни стихове са преведени дори на японски, което е знак,
че поезията й е жива и днес. Предизвикателното за преводача в нейната поезия е, че няма преиграване,
всичко е много дълбоко и изстрадано. Повечето си стихотворения тя е
написала в болниците. След Пошвятовска излезе сборникът на Стефан
Юрковски под всяко слънце с над 60
стихотворения.
Как подбирате авторите, които
превеждате?

Досега съм превел 7 автори. Найважното е да ми харесат техните
стихотворения. Когато говорим за
живи автори, важно е и непосредственото запознанство, човекът да се отнесе с разбиране и да
прояви желание да бъде преведен.
Всички издания са двуезични. Защо?

Трудът на преводача по принцип
е огромен. Двуезичното издание е
нещо много специфично. Попадал
съм в смешни ситуации, в които
българи, които не знаят полски, ми
казват: „Тук добре си го направил“.
Хубавото на двуезичното издание е,
че когато правим премиери на книгите в Полша, участва и самият
автор – той чете на полски, аз на
български и се получава чудесно.
Двуезичното издание е огледално. Там няма накъде да се
измъкнеш и отговорността е по-го-

чите, които изповядват веруюто
стихотворението да стане много
красиво. Какво значи това? Едно
стихотворение може да бъде много
драматично, но завладяващо. Важно
е да не си доизмисляш, поетът е казал нещата със своята визия. Има и
бездарни преводи, които са ново
творчество.
Преводът
е
сътворчество и съпреживяване. Аз
поне 3 пъти трябва да прочета
първо едно стихотворение и да съм

абсолютно спокоен, за да видя ситуацията, образите, особено при
поети, които са богати на метафори.
За един преводач всичко е комплексно: любов към езика, преклонение пред хората, които са създали
култура и литература и уважение
към своята собствена преводаческа,
човешка и поетическа същност. Ако
превеждаш поезия и мислиш за пари, не се получава.
Как се финансират тези издания?

Няма политика на издаването на
съвременни полски автори, нека това да се знае от българските читатели и творци. Моите пътища са
малко по-други. Полският институт
работи с утвърдени имена и класици и големи проекти, а съвременните автори, каквито аз превеждам, не
са толкова интересни. Не съм бил
никога много настоятелен, защото
почти знам какъв ще бъде отговорът. А моите интереси са към
съвременна полска поезия, наймладото поколение. Аз все не мога
да се примиря с това, че при живи
автори контактите, които могат да

могат да бъдат много богати.

На практика Вие извършвате
един вид просветителска дейност.

Така казват и в Българския
културен институт във Варшава.
Определено е така – и да превеждаш, и да търсиш спонсори.
Правя го, защото може би това е повелята на съдбата ми, за мен е удоволствие, макар че е голям труд.
Когато излезе една книга, авторите
се радват много, дори и когато им
кажа, че стихотворенията им се
публикувани в списания у нас. Но
освен къртовския труд, преводачът
трябва да се грижи и за представянето, и за разпространението на
книгите. Докога? Аз имам свой личен план и каквото мога, правя, но
ми е обидно, че няма държавна политика и от двете страни. Всичко
става със запознанства, инцидентно, с неформални контакти, които
се осъществяват по време на фестивалите, на които ходя, например
Варшавска есен, фестивалът на славянската поезия – през ноември тази година ще присъствам отново, за
3-и път, и ежегодния Световен ден
на поезията през април. В това
отношение поляците са много поактивни, има поетични фестивали и
в много други градове. И ето така
става общуването между поетите,
но всичко е без план за развитие.
Полската култура е много богата и
на нас може да ни бъде интересна.
Превеждали ли сте българска
поезия на полски?

Има желание за това от автори,
но интересът на полски автори да се
появят на български е по-голям.
При тях често се намесват и чисто
носталгични нотки, ако мога да кажа така, спомени. Авторът или
авторката е бил в детските си години на море в България и като чуят
името на страната ни, започват да
си припомнят. Българският език
звучи за тях много интересно, не
руският.
Сега кой автор превеждате?

Вероятно ще се получи книга на
трима души. Спрях се на един
автор, който съм чел още в студентските си години, Мечеслав Яструн,
който е доста активен през 60-те и
70-те години. Неговият син Томаш

МАРИАН ЖЕЛЕВ

СДРУЖЕНИЕ НАте таланти.
ПИСАТЕЛИТЕ – ВАРНА 2013 г.

в Дома на писателите – Варна, на
улица „Крали Марко” № 11.
Месец май - „Криле за начало” –
проект на Радио Варна, за който е
одобрена детска
литературна
школа „Движение” към Сдружение
на
писателите. Децата от школата
се включват в
авторски рецитал, проведен в
концертното
студио на радиото. Рециталът е посетен от
публика,
заинтересована от текстовете на
младите писатели.
В началото на месец юни в книжарница „Параграф 22” бе проведен открит конкурс на школа
„Движение”, където жури и читатели изслушаха текстовете на млади-

Месец юни - детска литературна

школа „Движение”, заедно с
„Градското списание” печели проект
на Младежка банка, иницииран от
„Фондация
работилница
за
граждански инициативи” и „Обществен
дарителски фонд –
Варна”. Той бе
свързан с организирането и журирането
на конкурс на тема:
„Градът през моя
поглед”. Участниците
бяха с възрастова
граница – до 23 години. Бяха раздадени
награди за 450 лв.
През септември в
Общество на младите писатели стартира
проект „Варна Проджект”,
касаещ
изпълняването на
литературен театър.

Предпремиерата се състоя на 4-ти
декември в къщата на писателите,
втората предпремиера ще бъде на
18-ти, в Свободния университет, а
премиерата предстои на 23-ти в галерия „A&G”.

Яструн, днес на моите години, е също поет и публицист, съратник на
Солидарност, с голям принос към
съвременната литература. Срещнах
се с него и му споделих идеята си, че
имам намерение да направя книга
със стихотворения на двамата - баща и син, и тогава той каза, че майка
му Мечеслава Бучковна също е поетеса и самият той е имал намерение
да направи сборник със стихотворения на тримата. Много хареса
моята идея и вярвам, че благодарение на него тази книга ще намери и
спонсори от Полша. Тя ще стане
обемиста, защото ще бъде двуезична, но самият аз изпитвам особено вълнение, защото това е много
рядко – не просто тандем от поети,
а баща, майка и син.
Ще спомена Тадеуш Ружевич – с
подбрани от мен стихотворения и
Мажанна Келар, има и други имена.
Преподавате български език и
литература в Сатовча. Какво ще
кажете за преподавателската си
работа? Липсва ли Ви големият
град?

Навремето майка ми, природно
интелигентен човек, с 4-и клас
образование, казваше: „Лъчко, сине,
където и да отидеш, навсякъде има
гробища“. Интереса към поезията
съм го наследил от баща ми, който
пишеше, беше директор на училището. Затова съм благодарен и го
проклинам. Ако я нямаше тази
тръпка, щях да живея, както казва
Атанас Далчев, като нищите духом,
щеше да ми бъде по-леко, но
безсмислено. За кризата в образоването, особено в преподаването на
български език и литература няма
да говоря, защото това е голяма тема. В училището в Сатовча имаше
около 1000 ученика, сега са около
400. Ще кажа само, че учениците ми
са благодарни, че срещу тях стои не
само учител, а поет. Не изпитвам
трудности, никога не съм пестил
неща, които да им кажа извън задължителния материал. Без да славославям Полша пред тях, вече 2
мои ученички завършиха полска
филология, което не е малко и сега
работят в София. Това са приятелите на Полша, които в бъдеще ще работят за контактите и връзките
между двете страни.
*Интервюто е правено за
Градското списание (www.urbanmag.com), където е публикувано.
Ноември - Обществото на младите писатели стана съорганизатор
на премиерата на книгата „Аз мога
да цитирам тишина” от Мартин
Спасов.
Обществото на младите писатели, Градското списание и The
Center World станаха автори и
организатори през декември на
първата проява в „МОТИВ Варна”. Инициативата е ежемесечна и е насочена към млади музиканти, писатели, художници и
фотографи, които искат да покажат
своето изкуство пред публика.
Обществото на младите писатели е включено в програмата на
Рождественския
салон
на
изкуствата 2013 г. – 14-ти декември
в Арт-салона на радио Варна.
Издадени книги от членове на
Общество на младите писатели
през 2013 година:
Теодор Иванов – „Заличаване”,
сборник с разкази
Огнян Антов – „Тате отива за колело” – повест с петна от речникови
статии
Венцислав Василев – „Напразно
в себе си витая”, стихове.
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Състав ”Квинтисимо” е създаден
от Константина Тодорова, фаготист
във Варненска филхармония. Започва да работи над този състав
през 2010 г., като в началото
трудност представлява събирането
на нотен материал. С Цветан
Момчилов формацията успява да
направи много богата библиотека,
подходяща за вкусовете на публиката на Варна. Това са произведения
от най-различни стилове - предкласика, класика, романтика и съвременна музика. Има много
композитори, писали за тази инструментална комбинация поради
многообразието на тембри, техника
и прекрасно звучене. Камерната
музика е една от многото перли на
класическата музика изобщо и
целта на младите музиканти е да
покажат поне част от тях. Във Варна
има много различни групи, но класическите са много малко. Обединени са около тази идея, защото
всеки от тях е класически музикант,
на първо място, и после друг вид.
И петимата членове на формацията са възпитаници на НУИ
„Добри Христов” и обичат много
класическата музика. Вярват, че и
варненци ще я заобичат, стига да
имат по-чест допир до нея, да я
опознаят.
Те са Биляна Тодорова, Лиляна
Кондова, Тодор Тодоров, Константина Тодорова и Цветан
Момчилов.
Биляна Тодорова е флейтистката. Тя е учителка в НУИ
„Добри Христов” със специалност
флейта и се радва на голям и
успешен клас. В днешно време това да си учител, и то по музика, си
е предизвикателство – това означава да си в крак с всички модерни неща, изместващи погледа
на децата от изкуството изобщо.
Биляна вдъхновява децата и ги
води по един път, който несъмнено би бил много полезен и за
тяхното развитие като личности.
Цветан Момчилов е валдхорнистът на квинтета. Той е и

РОЖДЕНСТВЕНСКИ САЛОН
НА ИЗКУСТВАТА – ВАРНА 2013

преподавател по пиано
в частната
школа” Бекар”. Преподава класическо и джаз пиано на
най-малките. През годините Цветан се утвърждава като един от
изявените джаз пианисти във
Варна. Участва в множество джаз
групи, с които концертират навсякъде из страната.
Тодор Тодоров е дългогодишен
соло-кларинетист на Варненска
филхармония. С неговия опит

и влюбена в много произведения,
тя създава този квинтет с
огромно желание. Опитът й далеч
не е само оркестров и камерен.
Била е и солистка на различни
оркестри и състави във Варна и
България.
“Квинтисимо” започват своите
участия на сцена благодарение и
на подкрепата на Община Варна.

вдъхновяват и развиват сетивата
си в камерната музика членовете
на формацията. Неговия неповторим вкус обогатява изпълненията
на квинтета и развива способността на всички да усещат и
разпознават дълбоките културни
пластове на музикалните творби.
Лиляна Кондова е обоист в
квинтета. Тя е завършила класическо пеене и в момента е хористка и солистка във Варненска
опера. Трите неща вървят ръка за
ръка при нея - нещо типично за
всички жени. Това само я прави
по-дейна и амбициозна.
Константина Тодорова е фаготист и създател на квинтета.Тя
част от оркестъра на Варна.
Вдъхновена от огромната литература за класически духов квинтет

Те са постоянен член на Сцена Раковина. Освен това са чест гост на
много частни тържества, където
също изпълняват класическа
програма.
В петъчния концерт формацията заложи на идеята за съвременно
пресъздаване на историческия
опит. Разбира се, имаше и музика за
елита, в която галантният подход
на изпълнителите включи и афекта,
и иронията, и вечността на инструменталното блаженство. Присъствието им в концертното студио
на БНР - Радио Варна беше една
добре обмислена и балансирана
„глътка“ от добре познатото и обичано класическо програмиране,
което далеч не изключваше оригиналността и изненадите в интерпретацията
на
творбите.

ВАНЯ ПЕНЧЕВА

ТОВА, КОЕТО ОСТАВЯМЕ В НАШИТЕ ДЕЦА Е
ПО-ВАЖНО ОТ ТОВА, КОЕТО ОСТАВЯМЕ ЗА ТЯХ

Като пореден празничен
акорд прозвучава книгата на
Монка Николова “60 години
организирана извънучилищна
дейност във Варна” след поредицата от мероприятия, с които бе
отбелязана юбилейната годишнина от създаването на
Общинския детски комплекс В
нея се проследява полета на
една известна за почти всички
варненци институция, в която
поколения деятели от духовната
сфера посвещават своя талант на
най-благородната кауза - бъдещето на децата.
Наречена „юбилеен албум”,
книгата освен разказа за
извървения шестдесет години
път, представя много снимки,
запечатали звездните мигове в
творческите изяви на малките
актьори, музиканти, певци,
танцьори, балетисти; припомня
спортни успехи от международен мащаб. Благодарение на
снимковите илюстрации умерения летописен стил на повествованието зазвучава с одически
тонове.

Подредена хронологически,
отделяща на специална страница
историята на всяка формация,
споменната линия повтаря един
модел на възходящо градиране
на факти, имена, събития, като
се започва с основаването на
съответната школа и се стигне
до звездните й върхове. Така
всички са равнопоставени по
значимост, по таланти и по успехи.
Подробното проследяване на
историята на Детския комплекс
е жест на признание към организатори, преподаватели, таланти,
оставили имената си не само в
духовния живот на града, но и
на страната ни, като Катя Папазова, Радко Мурзов, Петър
Велчев, Кръстьо Лафазанов, Стефан Мавродиев и още стотици
творци, музиканти, спортисти,
поели своя духовен път от сцените и залите на Общинския
комплекс.
Книгата на М. Николова въвежда в един различен, необичаен за днешните
груби,
прозаични представи за образо-

ванието и духовността свят. Талантливи, търсещи, всеотдайни,
устремени по избрания път деца,
изграждащи мечтания от всички
образ на младия човек, далеч от
агресията, от ограничеността и
безотговорността. Думи на благодарност са отправени и към
учителя - творец и личност ерудирана, талантлива, амбицирана да осъществи и доизгради
таланта както на възпитаниците
си, така и да докаже собственото
си аз. Блестящите постижения
са доказателство за това как институциите могат да обединят
усилията си в най-отговорните
си задължения - възпитанието и
духовното изграждане на младите хора.
Затваряйки книгата, читателят би пожелал на всички, които
продължават делото на основателите на това духовно средище,
нови върхове с думите на един
ренесансов мислител: „Не се
отказвайте, търсете брат на
слънцето… За знание и подвиг
сте призвани!”

Концертът
на “Квинтисимо” беше
осмислен и
съобразен
не само с контекста на времето,
но и с достигнатата към момента
зрялост на самите изпълнители.
Публиката имаше привилегията
да бъде въведена в един свят,
много по-богат, отколкото човек
си представя, че може да бъде.
Жизнени и с бликаща енергия, с
безпогрешно усещане за стил и
класа – младите музиканти
предложиха богато и многопластово музикалното преживяване. Цялостната им изява
носеше усещане за смисъла на
музикантския акт, за възвръщане
на една истинност в съвместното
камерно общуване, която няма
общо с показността и суетата на
светското събитие. Това общуване, наситено с деликатна
интимност, изпълни присъстващите в залата по особен и крайно
необходим в днешното кресливо
време начин. Тихо, неусетно ги
въведе в непринуден, сърдечен,
немногословен диалог. В тази
атмосфера на абстрактно послание, музиката им свободи фантазията без допълнителни условия в
общото преживяване. В общата
звукова конфигурация имаше
равновесие и баланс, яркост,
плътност и енергичност, специфична мелодическа изразност.
Със замаха, с богатото на нюанси
поведение по отношение на динамиката в ансамбъла, с музикантското си самочувствие, те
убедиха, че когато музикантът
стои над конюнктурата, той е
способен да придаде на крайно

техничната творба смисъл и изящество със сдържаност и лекота,
с култура и стабилни стилови жалони. Естетическата перспектива
на този нов симфонизъм беше белязан от напрегната емоционалност, рафинирана мисловност
и образност, смела характерологичност, от една страна, а от друга, от съчетаването на иронично и
лирично. Концертната изява на
“Квинтисимо” показа, че музикалната форма при тях се е превърнала в поле, където на
концептуално ниво се осъществява преходът от неосъзната, но
необходима революция, която не
е само нарушаване или трансформиране на правилата, а
дръзко разширяване на границите на мисълта и експресивността.
За това спомогнаха и проникновеното тълкуване на музикалните
пиеси, ярките психологически
контрасти, динамичните обрати...
Петъчната вечер се оказа рядък
музикален празник, макар и без
фойерверки, на млади хора,
щастливи да споделят моментното си, сякаш еуфорично състояние на свободни свирещи.
“Квинтисимо” все още няма
постоянно присъствие в афиша
на Варна, но всички са единодушни, че с времето това ще се
промени. Всяко начало е трудно,
особено за класическите музиканти. Основата вече я имат и
вървят напред. Твърдо вярват, че
ще имат много публика, стига тя
да има възможност да чуе на живо многообразието от автори, писали през всички векове
произведения за дървен духов
квинтет.
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ВЛАДИМИР СТОЯНОВ

И ВЪЛНОЛОМИТЕ ЩЕ ЧАКАТ ТВОЕТО ПРИСТИГАНЕ
(Думи за книгата „Ще идвам пак... (Избрани стихотворения, песни и преводи)“ от Христо Граматиков)

ХАОТИЧНА
СЮИТА
Не ме спъват камъни,
спъват ме само мисли:
Татко е вече пламък,
мама – възел от истини.
Хоризонтът – утопия,
мираж в смъртна умора.
Земята е филантроп –
жадно прегръща хората.
От вчера не нося черно,
разбирам тъгата в жълто.
В петък не съм суеверна.
Страшният ден е четвъртък.
Животът се сбира в прошка.
Смъртта е красива за Фос.
Да бъда себе си – просто е.
Коя съм? – е друг въпрос.
Толкова чаках ноември.
И дойде. Безочливо алчен.
Нощта е аритмична поема
за спомена, който нагарча.
Утринта – хаотична сюита
за вятър и хор от врани.
Изгаря ме болка.
Ще я превъзпитам.
Нали се родея с пламък.

Книгата на Христо Граматиков „Ще
идвам пак...“ е лирически дневник на една
вечна и лична одисея, на едно дълго пътуване към дома и към себе си. Къде ли не
ни носят ветровете на живота, лодките на
чувствата, жаждата за споделеност? Но
пред нас винаги като единствен далечен фар и пристан
блести дома с децата ни, с
внуците ни, с пространството
заредено от мислите ни като
минно поле, готово да помете
всеки самозван осквернител.
Та нима и художественото
оформление на книгата не
асоциира всичко това – от
едната корица ни гледа
Христо през песента, която е
запял, през полета на китарата, през мъжкото достойнство; а от другата – малкият му
внук едноименник, издигнал
хвърчилото на мечтите си и
вперил поглед в него; изгревът и залезът, издигането и
приземяването, мъката и надеждата. Полет, прощаване,
приемственост и едновременно с това събиране завинаги. В духа на казаното е
преосмислено и заглавието „Ще идвам
пак...“. Дори смъртта е едно временно заминаване, предопределящо вечното оставане в сърцата и в спомените на близките
и приятелите, попътен вятър в платната
на стиховете. Хубаво е, че светът е по-голям от нас. Хубаво е, че можем да извикаме, че не приемаме смазващата му рамка,
че можем осмисляйки го да го допишем и

имаше очи, за да види и уши, за да чуе:
“ Има толкова много песъчинки на морс-

кия бряг./ Има толкова много музика във
всяка вълна./ Има толкова много жени,
чакащи привечер някого./ Има толкова
много пътеки към слънцето.”

Той имаше много въпроси, които
опасваха като небесна дъга или като телени мрежи сърцето му: “ Могат ли едни

очи да бъдат слънце?/ Могат ли едни ръце
да бъдат бриз?/ Могат ли едни коси да бъдат зазоряване?/ Могат ли да бъдат
устните пристанище?/ (...)/ Вярваш ли,
че утре рибите ще проговорят?/ Вярваш
ли, че ще дочакам закъснялото обичам
те?/ Вярваш ли, че утре времето ще бъде
хубаво?/ Вярваш ли, че ще изчезнат песъчинките?” („Черният

пясък“)
Христо Граматиков
СЛЕД СМЪРТТА
познаваше
белия
НА БЕЛИТЕ МАКОВЕ
нимб на живота и
черната му сянка,
тяхната неделимост и
С прошка да те възкресят боли по две,
тяхното
трагично
отколкото да стрелят в теб с раздяла.
противопоставяне.
Като Дамоклев меч надвисват грехове
Но той умееше да
върху сърцето ти, по чудо още цяло.
иронизира и осмее
несъвършенството и
грозотата около себе
И думите са камъни Сизифови. Без връх.
си и то така, че от таа ласката – палач, със три сълзù в окото –
зи ирония да ни заедна за теб и две за него. За из път.
горчи. Да се усетим
Да има сол за съвестта си във вързопа.
гузни, че участваме в
този просташки миДа те помилват от любов... Горчи.
манс, който ден след
ден ни убива. ДостаСтрелките миг преди дъжда застиват.
Художник Николай Русев – “Балчик, Дворецът”
тъчно е да си приЗа теб свидетелства вината. И почти
обогатим:
“
Но
знам
–
печален/
или
весел,/
помним
„Матура
ХХІ“.
И какво ни остава
без дъх се раждаш и от дъх умираш.
не съм човек/ от този свят (“Автопорт- тогава. Разбира се изборът: „Тук горе може
рет“)
И се снишаваш в скута на душата си, а там Всяка случайност е закономерност и
вали. И сянката ти бели макове посича.
топлина: “...гореща чаша липов чай с лимон/ ЗИМНО МОРЕ

От нея (от душата) е останал само грам, и подарена между глътките целувка, (...)/ И
защото другият със двайсет повече обича. още нещо – топло и невидимо,/ съединява- Невидими вълна подир вълна,
що ни в омагъосан кръг... („Случайно“).
прибоят – като в тиха лятна вечер.
Христо Граматиков се опита с Пробиват плахо вялата мъгла
достойнство и по красота да събере песъ- необясними мореходни силуети.
НЕЛОГИЧЕН
чинките на своя живот и да ги остави в
тази впечатляваща пясъчна книга. Той Зима в Бургас...
КРЪГОВРАТ
Зреят във зениците ми непонятно ранни залези.
Тъгата акостира даже и по светло на ревера ми.
Не всяка есен е логична и подвластна на анализ.
Не всяка пролет е потребна, бяла и навременна.
Задрямала е вече в бъчвите тръпчивата ми съвест,
в очакване от самота пресипнал вой да я събуди.
Луната точи копие, за да убие делника ми ръбест,
минутите се давят в хоровода си пиян и муден.
Дърветата разресват с вятър гривите си алести
и всяко жертвено листо е благодарност към земята...
Презряха във зениците ми всички неродени залези.
А неизбежната ми зима вярва в циганското лято.

Чернее сам и горд брегът
сред голи клони като призрак – парус.
На залива обърнал гръб, градът
потръпва в крясъци на гладен гларус.
Зима в Бургас...
Последен декемврийски ден. Тъга.
Таи надежди пясъкът премръзнал.
Море и свод се сливат в сивота
и няма хоризонт. Къде да тръгнеш!?
Зима в Бургас...

да си дякон Левски,/ а долу край реката –
само роб.“ Ето в това се коренеше и силата

му, защото отстояваше разбирането, че винаги съществува алтернатива. Човек винаги може да избира – яслата или кръста.
Малкият голям човек е средищен персонаж на всичките му творби –
преосмислен дословно и
иносказателно. От нас самите
зависи какви ще бъдем. Но затова пък той завещаваше любов, патриотизъм, вярност
към семейството и децата.
Тази книга с избрани
творби представя едновременно лирика, сатирика, барда
и преводача Христо Граматиков. Тя ни показва как словото
и музиката живеят заедно,
както във времето на своето
детство – периода на старогръцката архаика 6–5 век
пр. н.е. – и взаимно се допълват и обогатяват. И което е
най-хубаво, тя е конструирана
и завършена в съдържателно
отношение от самия автор и
материализирана като издание от сина му
Димитър. Изградена е от три цикъла:
„Грешници/ стихове и песни/“, „Завещание/ песни и стихове/“, „Миражи/ преводи/“. Особена стойност имат и
приложените „Авторови бележки“. Те дават конкретни отпратки за написването и
литературното и музикално битие на
отделните творби. По този начин позволяват на читателя да вникне по-дълбоко в
творческата лаборатория на автора.
Д нес, когато ни заливат толкова думи,
когато се давим сред толкова звани и самозвани литературни и музикални глашатаи и „екзотични птици“, може би повече
отвсякога имаме нужда от неподправеното въздействащо слово, което идва от
сърцето, за да открие ехото си в душите
на читателите и слушателите. Затова се
надявам и съм убеден, че книгата на
Христо Граматиков ще има дълъг, достоен
и смислен път. Вземете и прочетете тази
книга, когато човекът отново се е превърнал в слово като при сътворението.

МАТУРА ХХІ
Дълго йощ ще носим срама от Под игото.
Плачем, че Септември не донесе Май.
Сивушка и Белчо отново На нивата
орат уморено земния рай.
Немили-недраги си харчат живота
на дребно – за някой друг цент.
Поканихме стария Сакс Кобург-Гота
в дома си на чашка абсент.
И самодиви в бяла премяна –
от Неразделни до Бодра смяна –
летят и пеят, и веят фуста
под едрите звезди на Фамагуста.
Крадецът на праскови тръгна По жицата,
Бой последен е този Да бъде ден
и шепне Паисий: „Живей като другите
и бъди благословен!“
А нови Службогонци с Големанов
пътуват До Чикаго и назад.
На Шипка всичко е спокойно,
В полите на Витоша спят.
По здрач В механата пием и пеем,
Дядо Йоцо гледа от заник озарен.
Щом ясно е, че няма да го доживеем,
Не бойте с е, деца, за утрешния ден!
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Свечеряваше се. От мрачното
оловносиво небе, прихлупило ниско
града, навяваше хлад. Из въздуха
кръжаха дребни снежинки, толкова
дребни, че почти не се забелязваха.
Повечето от хората, плъзнали като
мравки по улиците, бяха с вдигнати
яки на палтата си и с ръце, мушнати
в джобовете.
Жълтите квадратни очи на
отсрещния блок започнаха едно подир друго да проглеждат, когато Неда Влезе премръзнала в хола. Беше
слабовата, сравнително ниска жена,
с ярко изразено скулесто лице. Тя
мина безшумно покрай децата Пламена беше коленичила пред радиошкафа, търсейки упорито
дискомузика, а Веско, надвесил се
над ниската полирована масичка,
доизкусуряваше с молив грамаден
военен кораб - и се отпусна уморено
на дивана. Нямаше настроение. До
обяд, кажи-речи, половината град
обиколи, без крака остана, ала кори
за баница така и не намери, докато
на опашката за банани
вися повече от час, за да
свършат току пред нея.
А още миналата седмица беше обещала на сина си банани.
Погледът й се плъзна
покрай елхата, на която
съседът едва снощи й
закова
дървената
кръстачка, и се спря на
будилника. Минаваше
пет. Значи след по-малко от час щеше да дойде Борис - непременно в
нов, тъмен костюм и с резонния си
самодоволен израз на лицето...
Двамата се разделиха преди близо пет години. По взаимно съгласие.
Оттогава се Виждаха много рядко,
било по време на родителска среща
на някое от децата - Пламена беше
вече в осми, а Веско - в трети клас,било у дома поради някоя забравена
в библиотеката книга, която
изведнъж бе дотрябвала на Борис,
ала този декемврийски ден той никога не прескачаше. Идваше винаги
в шест, ни по-рано, ни по-късно,
престояваше петнайсет минути, и
тук беше акуратно точен, даваше на
децата по някой дребен подарък и
си заминаваше. През това време
таксито, в което оставаше жена му,
го чакаше зад блока.
- Мамо - Веско, дорисувал найпосле военния кораб, вдигнарусо-

лявата си глава,- а пък Ивелин от пък и нали сама, при все по-редките
нашия клас вече си има колело. Ба- им срещи, го виждаше. Зад надянатата маска на самодоволството и
ща му чак от Италия го купил.
- И аз ще ти купя колело.- Неда благополучието се съзираше отчаяневеднъж му беше обещавала, ала нието на Борис. Не го мразеше Недопреше ли до купуването, парите да, но тая вечер едва ли би
все не стигаха. А да поиска от Бо- издържала равнодушно преброенирис, дори и назаем, не можеше и да те петнайсет минути. А сили за поси го помисли.- Е, няма да е от Ита- вече нямаше. Да, по-добре да
премине в кухнята и да се заеме със
лия, но вярвам, че ще ти хареса.
- Кога най-сетне ще ми купиш сармите, отколкото...
Когато Борис влезе в хола,
колелото? - изтъни гласа си детето.следван от дъщеря си, Веско проТи още миналата година...
- А касетофонът, мамо? - Пламе- дължаваше да лежи на пода.
на, спирайки да върти потенциоме- Момчето го мярна скришом с крайтъра на радиоапарата, сви капризно чеца на окото си, но се направи, че
устни и се изправи. На ръст беше не го е забелязало.
- Има ли хора в тая къща? - извиколкото майка си.- Всичките ми
ка
Борис,
придавайки весел израз на
приятелки имат вече касетофони.
- Знам, знам! - ГЕОРГИ БЕРБЕНКОВ
изгледа я с унил
поглед
Неда.Преди да завършиш училището и ти ще имаш
лицето си. Той остави два малки пакасетофон. Нали съм ти обещала.
- Ти знаеш само да обещаваш - кета върху детската рисунка на маизвика Веско с плачлив сичката и се разположи удобно във
глас и се тръшна на по- фотьойла. - Дядо Мраз ви е дошъл
да.- Ти само обещаваш, на крака, а няма кой да го посрещне.
- Кака нали те посрещна? - като
а другите деца...
В същия момент се изпод земята се въззе гласът на
чу приглушеният звук Веско.
- А, ти тука ли си?! - престори се
на звънеца. Неда отново погледна будилника, на учуден баща му. - Кака ти, ако
който вече показваше искаш да знаеш, само ми отбори
вратата.
точно шест часа.
Пламена се беше облегнала на
- Пламе, иди да
стената и гледаше втренчено голяотвориш на баща си!
При мисълта за предстоящата мата фосфорна стрелка на будилнисреща сърцето на жената се сви, за- ка.
- Ти защо стоиш там като изпъболя я. Тя знаеше, че Борис ще дойде тая вечер, дори го очакваше с дена? - извърна глава към момичето
наслоилото се в душата й безразли- Борис- Хайде, седни на дивана!
Но Пламена така и не помръдна,
чие, ала сега, когато той беше вече
на прага, изведнъж почувства сякаш думите му не се отнасяха за
непреодолимо желание да избяга, да нея.
се скрие някъде... Не, Неда не го
- Какво става днеска с вас? мразеше. Не го мразеше и в оная Привидната веселост на бащата
нощ, когато Борис, след като си бързо изчезна.- Да не сте се били, а?
легнаха в спалнята, поиска развод.
- Не сме се били - отново се обаТогава тя го изслуша търпеливо, ня- ди момчето.
как спокойно даде съгласието си и
- Веско, я ела при мене!
му обърна гръб. Заплака едва на
Ала и момчето не помръдна от
сутринта, останала само с децата си. мястото си. Изглежда, беше му
Отначало наистина й беше тежко, приятно да се излежава на килима.
не можеше отведнъж да го прогони
- Ела да Видиш какъв подарък ти
от сърцето си, но постепенно е донесъл Дядо Мраз! - настоя Босвикна. И сега не го мразеше Неда. рис.
Дори понякога го съжаляваше. Тя
- Не му ща аз подаръка! - тросназнаеше, че бившият й съпруг не е то отвърна Веско и се изправи. Вищастлив с втората си жена. Беше го дял двата пакета върху рисунката
научилаот техни общи познати,
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си, той нехайно ги отмести настрани.- На мене мама, ако искаш да
знаеш - несъзнателно го подигра
момчето,- ми обеща...
- Значи майка ви...- злъчно го
прекъсна баща му и без да довърши
мисълта си, стана рязко от фотьойла. Присегна се към масичката и взе
no-големия пакет.- Пламена, заповядай подаръка си!
- Благодаря - избъбра момичето,
без да откъсва очи от будилника.
За първи път Борис, откакто започна да идва в този ден от годината, напусна бившия си апартамент,
преди да са изтекли петнайсетте
минути. Усмивката, която в
последния момент заигра по лицето
му, беше кисела...
След като
Неда сложи
тенджерата
със сармите
върху голямата плоча на печката, тя
се върна при децата. Първото нещо,
което й се наби на очи още с влизането в хола, бяха двата малки пакета, забързани грижливо с бели
панделки. Те лежаха непобутнати в
края на масичката.
- Защо направихте така? - Неда
беше чула от кухнята разговора и
по изражението на лицето й можеше да се долови, че не одобрява
постъпките на децата си.- Той все
пак ви е баща.
- Като ни е баща, защо не остана
при нас? - изрече Пламена навъсено.- Да беше го видяла, мамо, как се
е облякъл.
- А пък бащата на Ивелин чак от
Италия купил колелото, докато
моят...- почти изкрещя Веско, едва
сдържайки сълзите си да не потекат.
- Какво ми е купил той, кажи де?
- Поне да имахме телевизор след известно мълчание продума
Пламена и приклекна отново пред
радиошкафа. - Програмата сигурно
е започнала вече.
- Нали имаме - не я разбра майка
й.- Защо не го пуснеш?
- Да, да, имаме! - Момчето се беше изтегнало на дивана и търпеливо
Въртеше кубчето на Рубик. - С
екран като кибритена кутийка, нали?
- Пък и образът му е така размазан, че не може нищо да се види додаде дъщерята.
Отново се позвъни.
„Сега кой ли е?" - с досада си по-

БОЙ СЪС СНЕЖНИ ТОПКИ

мисли Неда и се затътри към коридора.
Беше съседката.
- Неде, ще ходите ли някъде тази
вечер?
- Къде да ходим? Нали знаеш...
- Тъй, тъй... Децата ни, нали вече
са големи, преди малко излязоха, аз
и мъжът ми останахме сами, та решихме, нали и вие също..., да ви поканим у дома.
- Ти нас не гледай. Ние отдавна
сме свикнали да бъдем сами - с
горчивина в гласа си отвърна Неда.Виж, за поканата ви благодаря...
Желая ви весело посрещане!
- Извинявай, ако такова... - малко
сконфузно изрече съседката.- Ние,
нали разбираш?... Е, всичко хубаво
ви желая!
Вечерята, съвсем обикновена и
скромна вечеря, ако не се смятаха
двете бутилки швепс и половинката
шише червено вино, останало кой
знае откога в хладилника, още не
беше привършила, когато Веско,
доближил по едно време прозореца,
радостно възкликна:
- Мамо, сняг, сняг! Я, колко много сняг е навалял! Пламена веднага
стана от масата, отиде до брат си и
долепи чело о студеното стъкло на
прозореца.
- Колко е красиво само! - прошепна тя. - Като в приказка.
- Мамо, хайде да се поразходим! неочаквано предложи Веско, вперил
малките си очета в майка си.- Нали
ще излезем, мамо?
- Вече е много късно.
- Хайде ма, мамо! ...Да знаеш
колко ми е скучно тука... Моля те!
- Добре, добре.- Неда погледна
децата си с тъжни очи. - Обличайте
се тогава и излизаме...
Изведнъж многоцветни ракети
осеяха с блясъка си студеното
тъмно небе. Отнякъде проечаха
пистолетни изстрели. По балконите
на блоковете наизлизаха хора. Зачуваха се наздравици и весели пожелания.
А долу, по средата на улицата,
Пламена и Веско се навеждаха
бързо-бързо, загребваха сняг с шепите си и се замерваха с малки
топки. Виковете им - радостни и
звънливи - избликваха като гейзери. Майка им, застанала на няколко
крачки от тях, ги наблюдаваше с насълзени очи.

П Р Е Д С ТА В Я М Е В И

ЙОРДАН
АТАНАСОВ

нашата публикация авторът споделя: „Думи за врабец" е един
опит, един мой експеримент да се
„вмъкна” в по-малки и кратки
форми. В предишните си книги

бях разточителен на думи, имах
На читателите на в. КИЛ публикувани няколко поеми, коипредлагаме откъс от последната то, погледнато от дистанцията на
книга на Йордан Атанасов „Думи времето, можеха и да бъдат по-къза врабец” (Тристишия и други си. Обичах да разказвам, да
стихотворения), която излезе през „развързвам” някаква история,
настоящата година. Специално за предимно „лична”. Обичах дина-

миката на стихотворния разказ. А
тя се постига, както твърди моят
съгражданин Асен Разцветников,
с повече глаголи.
Не знам дали „врабеца” се е получил, но го работих продължително и с удоволствие.”

Планински вятър...
Ухото ми арфа...
Пръстите негови.
Змията излъга Ева,
тя – Адам...
А той – кого?

Думите – семки на лист.
Празни, пълни?
Разбира врабеца...

С болно упорство
птиците лепят гнезда...
Късо лятото.

Свири с уста:...
Мен ли търси тоз, когото
крие мъглата?

В тишината
от нищо се ражда
същността на нещата?

Птица в клоните...
Прошумоля стих
в душата разлистена.

Ловец на думи ли е Той...
Или Творецът
слязъл да поплаче?

Бог Съпротива
ме държи между небето
и земята.

Преди да ни затрупа
с мълчание,
ще ни подстриже зимата.

Търся тревите забравените храни
на душата си...

Животът е сън краткотраен,
са казали древните още...
Смъртта ни какво е тогава?
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65 години за Кирил Аспарухов се
оказват недостатъчни да заличат
спомените – и хубави, и лоши – за
онези блаженства на духа, през които е преминал досегашния му живот.
От детските години в град Петрич,
първия театрален спомен, първото
публикувано стихотворение във в-к
„Пиринско дело”... След това първата
школа за модерни танци в Благоевград, участието в Представителния
студентски състав за модерни танци
към Студентски дом на културата –
София, националните награди,
участията в първите телевизионни
забавни програми. Тогава, след шеметното време на студентството,
идва и Девня, долината на голямата
химия. Цели 18 години като гл. специалист в направление „Култура” в
Община Девня Кирил Аспарухов се
учи да гради нови приятелства, среща се с трудови колективи, води
концерти, представя театрални събития, филмови премиери... Следват
автомагистрала „Хемус” и Аспарухов
мост, Радио Варна, ДТ „Стоян Бъчваров”, директор на КИЦ при ч-ще
„Братя Миладинови” - Петрич (негово дело са фестивалът за стари
градски песни „Златен кестен”, фолклорния „Южен гердан”). И през цялото това време - стотици ревюта,
школи за манекени, водещ на значими национални и международни събития - „Любовта е лудост”,
„Листопад на спомените”, „Принцесата на Варна”, „Мистър Варна”, „Мис
и Мистър Тийнейджър”.
Тук някой би попитал – а поезията, нали тя беше поводът за това
грандиозно събиране в галерия
„Графити”. Мога да припомня някои
факти за поета Кирил Аспарухов,
но и самият той призна на вечерта:
„Почти няма вестник и списание
във Варна, на което да не съм
сътрудничил... през цялото време в
съня ми будуваха стихове. Лесно се

АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ

„ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО САМО С ЛЮБОВТА”
(Новата лирическа книга на Кирил Аспарухов „Живот оттатък”)

раждаха. Трудно се публикуваха.
Още по-трудно ги превръщах в
книги.”
Много ли са или малко 16 книги.
Практически настроените читатели
сигурно веднага биха предположили, че са предостатъчно за приемането на Кирил Аспарухов в СБП. И
ще бъдат прави, ако не пропускаха
факта, че зад всяко стихотворение в
тези тънки и недотам тънки
книжлета стоят духовните ламтежи
на поета за простор, свобода, любов, жажди за приятелства и срещи,
драматични срезове в окъсялата ни
памет.
„Живот оттатък” е името на
шестнадесетата книга на Кирил
Аспарухов, която е събрала в себе си
25 стихотворения, преживяни и
изстрадани от автора. На всички
онези, които търсят единство, порядък в неговия собствен дискурс, на
всички онези, които се опитват да го
класифицират по някакъв начин, да
прокарат в дебрите на творчеството
му някаква пътеводна нишка, тази
книга сигурно ще изглежда иронично-авторефлексивна. Въпреки
страданията, безнадеждността и ранимата чувствителност, човекът на
тази книга е способен да живее в
други битийни ритми, в други
пространства на духа - между земята
и небето.
Словото в „Живот оттатък” не
изразява смирение, а подбудена сила, защото във вярата като истина
напира живота като желание, за да
постигне откровението и достойно
да изстрада самотата. Превърнал
изкуството да се живее в личен
биографически стил, но и в език на
изящно поетическото, Кирил Аспа-

МОРЕТА
Поема

1.

„Не ни трябват здрави къщи.
Търсачите на далечното живеят и умират в морето"
Немирович-Данченко

Най-бялото от всичките морета
оставих на Беласица в полите.
Най-топлото от всичките огнища
захвърлих в прахоляка на мечтите.
Не бях готов за плаване. Признавам.
Но пареше ме дяволът в очите.
И знаех само, трябва да отплавам
на татко от деня му. От асмите...
2.

А още не усещах самотата
на мама, на узрелите смокини.
Не чаках най-попътния си вятър –
възторжено край мене да премине.
И хукнах като хрътка полудяла
от детството на сочните къпини.
И всички пеперуди във кръвта ми
отлитнаха от южните градини.
3.

Как исках туй Море! И го намерих.
И газех без посока. До колене.
И радостно, и жадно се премятах
сред ласките му чужди и солени.
И газех - знаех, трябваше да газя.
И плувах - знаех, трябваше да плувам.
И нямах бряг. Дори не го и търсех.
Но знаех, че все нейде съществува.
4.

А скътани пространства на душата
ме спъваха във новите въртопи
и бях един почти, почти удавник
във хаоса от мамещи синкопи.
Но плувах все по-бързо и навътре.
И ставах част от бясна воднотия.

рухов разкрива деликатната и
изострена чувствителност на лирично устроените натури, които не
винаги търсят реда, а спокойно се
настаняват в хаоса, отглеждат го,
правят го поносим и видим. Героят
на поета идва от скритото, неподозираното, спотаяваното, премълчаваното у човека. Явява се и
изненадва. Обърква. Имаме усещането за пътуване назад и напред във

времето, за спринтиране между
измамните брегове на настоящето.
Но отвсякъде ни заливат водите от
приливната вълна на лиричното.
Лиризъм, благодарение на който
времената не изглеждат чак толкова
различни и отдалечени едни от други. Между оспорваното право да

И дните ме докосваха с вълните.
И можех до насита да отпивам.
5.

А мама и узрелите смокини топели се подобно вощеница. Без топлото гнездо на
обичта им укрепваше
самотната ми птица. Наливали в
очакване сълзите си. И търсели
в Беласица утеха. Във слънчево
момиче я обличали и пазели
последната ми дреха.
6.

Морето!
Този хаос неизброден!
Като сянка на небе от бели птици!
Като хищен, безпорядъчен вълшебник!
Като вечно незаспиващи зеници!
Как ме учеше Морето да откривам
остри рифове в спокойните лимани.
Голи острови в безкрайните надежди.
А в дъната на душите - скрити рани.
Преоткривах като опитен Колумб
стари истини, излъгали мечтите.
Не успявах от утъпкани пътеки.
И от мъртвото вълнение на дните.
Мида бях.
Медуза.
После риба...
Но загребвах на тревогата с веслата.
И навлизах все по-силно и навътре
към дъната на нещата...
... И оттатък.
7.

Закъснявах за стафиденото грозде
във градината презряла на баща ми
Разминавах се с узрелите смокини
на тревогите и ласките на мама.
И най-бялото от всичките морета
спеше кротко на Беласица в полите.
И вратата за сърцето на асмите
не затваряше в очакване очите ми.

живее и всекидневните открития
Кирил Аспарухов бавно плете лирическата паяжина на съществените и объркани завои на живота...
Много от тях вече не са покрай него, но живеят в душата му както
сънищата, които, освен че са красиви, чертаят пътя му без да го питат, със съзнанието, че изпълняват
божествената воля. И ако за химерите е късно сред ограбените хоризонти на живота, то все още е
останала една целувка, която ще ни
пари и напомня, че сме живели със
любов, а не с омраза.
Стихотворенията на „личния
опит” в „Живот оттатък”, тези,
при които човекът на Кирил Аспарухов „доплува”, за да разгърне с
думи картата на конкретни житейски случвания, представят
екзистенциални безпокойства на
всички предчувствия, от които се
страхуваме и за които не искаме
да мислим. „Далече от първата
пролет”, поетът има сили и вяра да
разбуди доброто в света, да споделя участта си с другите и да живее
с неподвити колене. „Днес и утре –
между тях,/ на ръба от страх и
смях” преминава като дъх неговия
живот-сълза незащитена. Импресивната отвореност на някои от
по-кратките лирически форми се
редува с автобиографичната премереност на социалния жест. Макар и да не предлагат наготово
мъдростта на живота, стиховете
напомнят и възпроизвеждат
максими, отдавна забравени в неразлистените делници на живота
ни.
Поезията на Кирил Аспарухов е
пленителна до неизказаност, готова

8.

Мяташе ме, мяташе морето.
Губех очертания крайбрежни.
В кратера на морските стихии
търсех за завръщането скорост.
Търсех я. Внезапно я намирах.
После неочаквано я губех.
Трябваше ми истинска посока.
После бряг. И още жаден вятър.
9.

Бавно почерняваше морето.
Бързо се овълчваше гладът ми.
Бавно догоряваше небето.
Бързо се препъваше грехът ми.
Бавно преоткривах цветовете.
Бързо изкушавах самотата.
Бавно претопявах ледовете.
Бързо се взривих във тишината.
10.

В пясъчните ъгли на душата
криех разпилените митарства.
Моите съмнения-медузи
пареха поредните познанства.
Работата - октопод огромен,
впиваше се лудо във кръвта ми.
Дните като пясъчен часовник
спъваха ме в своята умора.
Нощите - игриви водорасли,
лъжеха ме с пазвите любовни.
Бързо осъзнавах красотата,
бяса по загубеното време.
Бавно в чисти бисери превръщах
на приятелството мидите студени.
Стъпките ми - мидени черупки,
стигаха все още хоризонта.
Късаше се мрежата рибарска
с улова от грижи и проблеми.
Стягаше ме силно и сърдечно
възелът моряшки на живота...
Исках туй море! И го намерих!
Газех. И прегазих прахоляка.
Плувах. И научих се да плувам.
Нямах бряг. Но вече съм на него.

всякога да вдъхновява, да пришива
криле за летене, да дарява въззем на
мъжкия дух и да подтиква към
възвишени цели. К. Аспарухов е модерен, без излишната постмодерна
игривост на своите събратя; сериозно-аналитичен и взрян в себе
си и света, но и достатъчно (само)ироничен към недостроеното и
недоизказаното. Леки, неусетни и
ефирни са преходите от романтически патос към онази сказовост,
която удържа разрива между „красивото” и „грозното”. В часа на пропуснатите сезони поетът достига до
късните брегове, за да потърси в себе си онова късче небе, прегоряло
го в един далечен детски спомен. И
не вярва в „живот оттатък”. Защото
диша и иска „да скочи оттатък
чертата “Дотук!”.
Страдание, изкупление, мъдрост,
надежда. Може би това са параметрите на лирическия разказ в
„Живот оттатък” - за лабиринтите на
човешката душа, за възходи и падения, за борба, властолюбие и измама.
Но и за несекващо търсене на истината за живота, за любовта, за
връзката с природата. Това
всъщност е канавата, на която тъче
творчеството си Кирил Аспарухов. В
него стъпка по стъпка достига до
най-висши прозрения, до голямата
идея – да преобрази не само собствената си несрета, като й върне духа и
смисъла на античната трагедия, но
да пречисти словото, натежало от
безскрупулност, алчност и невежество. И да върне на публиката
чисти идеали и чисто слово.
Поезията е като трескавото тичане на бесноватия из тържището
на всекидневието, сред стържещите
акорди на бърборенето. Съзерцаващото Око е изтекло в мръсотията
на пазара. Дано все още Любовта е
останала, защото „всичко е
възможно само с Любовта”.

11.

... А в разкъсаните вени на съня ми
неспокойно се люлееше морето.
С дъх на още плачещи смокини.
Тъй далечно в залеза...
Тъй близко...
Тъй...
1 2.

Пак ще ме люлеят и разпъват
моите задъхани морета.
Жаден съм. И още ми се плува.
Още е обречено сърцето
на вълните - тичащи надежди,
на брега - опора на мечтите.
Сянката на гларусите –
мисли здраво е закотвена за дните.
1 3.

И да искам, аз не мога да избягам
от прегръдките на моите морета,
неизбежни, силни, най-възможни
Бяло - Черно, после Черно - Бяло.
И напук на всички вълноломи,
и напук на гларусните болки,
и напук на пясъчните рани,
и напук на лодките пробити –
пак ще гоня птиците тревожни,
бели - черни, после черни - бели.
До последната си капка нежност...
До последната си пръска вяра...
До последната сълза надежда...
1 4.

Бяло - по клепачите ми чука.
Черно - всяка вечер ги затваря.
Бяло - радостта ми се разпуква.
Черно - пепел-грижа я догаря.
Черно - и звездите съдят строго.
Бяло - пари слънчева присъда.
Черно - хапя устни, значи, мога.
Бяло - още жив съм! И ще бъда!
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АЛЕКСАНДЪР
БЕЗЗУБЦЕВ-КОНДАКОВ

Александър Беззубцев-Кондаков е роден през 1980 г. в Ленинград. Завършва факултета за
социални науки към руския
държавен педагогически университет „Александър Иванович
Херцен“. След това получава магистърска степен при катедрата по руска история в същото
учебно заведение. През 2006 г. завършва аспирантура в катедрата по руска история в
Санкт-Петербургския държавен
аграрен университет. Академик
е на Петровската академия за

Чуждоземецът
отвори
скърцащата металическа врата и
се огледа.
Слънцето го ослепи и той,
закривайки очи с длан, постоя
няколко минути неподвижно,
слушайки цвърченето/песента/
на щурците.
Зад неголямата поляна
люспесто проблясваше реката.
Надвисналите над главата му
блестящи горещи листа, белите
тераси на облаците и всичко съдържащо се в разтопеното от
жаравата пространство, беше
потънало в задуха и изнемощение.
Корабът, от който излезе
чуждоземецът, напомняше железопътен вагон – тъмнозелен,
квадратен, целият покрит с метални капачета и следи от заварки.
Той прекрачи и замря, чувайки шепота на тревите, приличащ
на човешки шепот.
Чуждоземецът беше съвършено подобен на човек, облечен по
земному, обикновено – протрити дънки, черна фланелка, бели
маратонки.
По клатещия се мостик, който
почти се докосваше до водата,
Чуждоземецът премина на другия бряг и започна да се изкачва
по височината, осеяна с огромни
мъхести камъни.
Старото гробище беше
разхвърляно около църквата с
овехтелия купол.
Чуждоземецът
вървеше
между оградите, вглеждайки се в
мътни, като че ли замръзнали,
фотографии.
Виждайки в далечината хора,
той забави крачка. Около прясно
засипания гроб стояха четири
старици и девойка, приличаща в
лице на дете. Оставайки незабелязан, Чуждоземецът приседна
на пейката до един от гробовете
и започна да наблюдава хората.
Висок кожа и кости мъж в мокър от потта потник стоеше
отстрани, държащ лопата в ръка.
Старица, приличаща на огромна
черна птица, му поднесе чаша с
водка и солена краставица. Мъжът мълчаливо взе чашата и сне
каскета, показвайки плешивото
теме на широкочелата си глава.
- Нали цял живот тя чака и
търси своя Артур... А той така и
не се появи. Пропадна
безследно... – каза една от жените.
- Избяга, още когато Катя
забременя... Изплаши се.
- Странен беше той, като че ли
не на себе си. Очища големи,
гледа, не мига - побиват те
тръпка. Вече тридесет години

наука и изкуство. Член е на Съюза
на писателите в Русия от 1997
година. Прозаик, литературовед и
историк, той е работил като
журналист и редактор в петербургското радио
„Слово“, подготвяйки
редица
предавания,
посветени на проблемите на културата,
политиката, философията. Понастоящем
е телевизионен водещ
на
предаването
„Текстът на големия
град“ в частна телевизия ВОТ (Вашата
обществена телеви-

зия). Сътрудник на ИТАР-ТАСС и
на пресслужбата към администрацията на губернатора на
Санкт-Петербург. Секретар на
Управителния съвет на Съюза на
Руските писатели.
Негови творби са
публикувани в списанията „Слово/Word“
(Нью-Йорк), „Новый
берег“ (Дания), „Наш
современник“,
„Сибирские огни“, „День и
ночь“, „Национальная
оборона“, „Литературная учеба“, „Урал“,
„Дарьял“,
„Христианское чте-

ние“, „Северная Аврора“, „Луч“,
„Роман-журнал ХХI век“ и др.; в
альманахах „Авиаинформ“, „Северные цветы“, „Книжная лавка“,
„Музы на Фонтанке“, „Потаенное“, „Тебе, Петербург“ и др.
Автор е на историческите романи „Императорская муза“
(Санкт-Петербург, 1996), „Три
черных омута“ (Санкт-Петербург, 2000). Работи като критик, литературовед - една от
най-стойностните му работи,
посветена на Владислав Ходасевич, „Поэт на черных дрогах“ е
публикувана в „Наш современник“
(1999, № 8). За романа „Три черных
омута“ през 2002 година получава

Премията на губернатора на
Санкт-Петербурга за литература и изкуство. През 2007
публикува две нови публицистични книги - „Встреча со
святыней“ (под благословията
на Патриарх Алексия II) и „Удачу нести на крыле“, посветена на
историята на авиационната
промишленност в СССР.
През 2012 г. излизат от печат книгите му „Русский
хеллоуин“ и „На арчаке казачьего
седла.
Очерки
истории
российского казачества“.
Модерен и интересен автор,
който търси многозначността
на детайла и на посланието.

минаха, а помня, сякаш беше
вчера.
Чуждоземецът забеляза, че се издигаше пирамида с червена
жените говореха, без да се гледат звезда. От сивата фотография
една друга. Може би имаха какво гледаше мъж с избръсната глава
да крият. Например, страх от във военна риза, със силно
смъртта.
пристегнат колан.
Няколко минути жените
Чужденецът мълчеше като
мълчаха.
досега и гледаше ръката й.
- Слушайте... Когато се готвех
- Да поменем мама... – каза
да дойда тук – нещо като само- Олга, изправяйки се и оправяйлет прелетя над село. Толкова ки полата върху острите си кониско, сякаш сянка премина под лене.
прозореца. И тихо – без никакъв
Тя вървеше замислена и
звук. Видяхте ли?
безмълвна, притисната от своята
- Я стига... Да не ти се при- мъка, и нито веднъж не забелявижда!
за, че нейният спътник не върви
- А не, имаше нещо. Сърцето след нея, а редом с нея, а понякоми се сви: пада самолет. Аз бях га даже и крачка напред – сякаш
на пруста: там нито
се вижда, нито се чува. Може наистина
да ми се е привидяло.
В това време девойката, сякаш пробудила се от сън,
тревожно се огледа и
тръгна към църквата.
Тя премина край
чуждоземеца, но се
спря, чувствайки как
погледът му пада
върху раменете й.
Откъм гърба нейната шия приличаше
на гъвкава клонка.
- Вие... също ли ...
за
погребението?
Познавахте ли мама?
– ръката и дърпаше
черната кърпа. Лицето й, обхванато от
Художник Николай Русев – “Завръщане”
плътната
тъкан,
изглеждаше като помръкнала хубаво познаваше тази пътека.
фотография в рамка: спомен за
Повечето къщи в селото бяха
минал живот. С нищо незабеле- пусти, с избити стъкла и рушажително лице сред гробищните щи се покриви.
фотографии, лице на жена на
През разцепения асфалт
погребение.
издигаха глави глухарчета.
Той не отговори, но тя, струНаоколо нямаше жива душа,
ваше му се, и не очакваше отго- но на чуждоземеца му се струвавор. През кълбящите се ше, че ги наблюдават. Той даже
изумрудни корони на дърветата забави крачка и с безпокойство
в гробищния мрак се спусна ме- се вгледа в зеещата черна паст на
ден слънчев лъч – дори само за прозореца на близката къща:
това, струва ми се, за да докосне никакво движение, пустота и
кръстчето върху гърдите на мо- плътен мрак, приличен на плъст.
мичето. Кръстчето потрепери.
- Ето тук живея. Сега съм саТя приседна на пейката, редом ма! – каза Олга. Гласът й не израдо чуждоземеца, и положи ръка зяваше нищо освен умора.
много близо до неговата проДомът й като че ли беше
дълговата длан.
единственото обитаемо жилище
- Аз съм Олга, дъщерята на на цялата улица.
Екатерина Сергеевна. Мъчи се тя
- Защо къщите са пусти? – попрез последната седмица. Изпи- пита той.
саха я от болницата, беше късно,
- Стариците поизмряха. А от
рак в последен стадий. Разрязаха младите само аз съм тук, всички
я и я зашиха. Метастазите бяха се пръснаха по света.
обхванали всичко.
- Ти защо остана?
Те седяха до гроба, над който
- Не зная. Все очаквах нещо.

Или някого.
- Кого?
- Не зная...
Когато чуждоземецът мина
през портичката, завързаният
със синджир рижав пес се изви,
оголвайки дребни жълти зъби в
слюнка, подви опашка и изплашено се дръпна назад...
- Джери, Джери, от какво се
изплаши? От какво?... Като че ли
не си на себе си... – удивено каза
Олга.
Кучето заскимтя, неоткъсвайки поглед от чуждоземеца, който
го гледаше право в очите.
Влизайки в пруста, той помириса въздуха: това беше непривичен за него смесен аромат на
влажна земя, дим от огнище и
ябълка, които проблясваха в
червено в притуленото зад перилата ведро.
Чуждоземецът се плашеше, че
не е в състояние да определи
откъде идват тези или други
аромати и звукове и затова неволно му се струваше, че ароматите и звуковете съществуват
отделно от окръжаващите го
предмети.
Под крака на чуждоземеца
протяжно изскърцаха стъпалата
и той влезе в къщата.
Те бяха живели тук, майка и
дъщеря. Те бяха едно цяло, което
сега е разрушено. Първата мисъл, пронизала съзнанието на
чуждоземеца, бе „Смърт“. Той
тутакси започна да се озърта с
несвойствена за него суетност,
за да види признаците на случилата се тук неотдавна смърт, но
сред чистата и несимпатична
нищета на това жилище му се
струваше, че няма място за никаква смърт – часовникът цъкаше на стената, със светлото си
злато в полумрака проблясваше
обковът на иконата, като топло
мляко белееше покривката
върху голямата кръгла маса –
всичко това му се струваше
безкрайно и текущо като самото
време. Тук хората не умираха, а
просто завинаги напускаха този
дом. И минутите капеха като вода от умивалника.
Олга мълчаливо стоеше зад
чуждоземеца и той чувстваше
обвиващата топлина на нейното
тяло.
Чуждоземецът поднесе дланта
си към нейните устни – така
поднасят огледало към устата на
умрелия, за да се убедят в
отсъствието на дихание.
- Слушай, а къде може да съм
те виждала? – попита тя, свенливо усмихвайки се в неговата
длан.
- Не зная...

- Наистина съм виждала лицето ти. Уверена съм.
- Може би така ти се струва...
– предположи той.
- Може би... – Олга като ехо
подхвана думите му.
И отново на чуждоземеца му
се стори, че някакви очи го
наблюдават внимателно – той
бързо се обърна към прозореца,
но не видя никого в слънчевия
предобеден квадрат. Усещането
за невидимо присъствие не
изчезна. Присъствието без човек
беше сходно с ароматите и звуковете, непринадлежащи на нито един от окръжаващите го
предмети.
На двора скимтящо изджавка
кучето. Неговият лай също беше
припомняне за присъствие.
Олга постави на масата бутилка вино и две гравирани чаши.
- Да поменем.
Чуждоземецът
почувства
тръпчивия аромат, имащ принадлежност – проблясващата
рубинова течност се плискаше в
тежкото стъкло, което той
стискаше в ръка.
- Нека земята бъде пух за теб,
майчице – каза Олга.
- Нека земята бъде за теб пух
... – подхвана чуждоземецът.
Той дълго пи виното, на
малки глътки, протегнал горната
си устна.
Вземайки празната бутилка,
Олга излезе в пруста.
Чуждоземецът прекрачи към
обемния скрин, на който стоеше
обезцветена фотография в рамка
от слонова кост – прилична на
Олга девойка в сукман, но малко
по-закръглена и едра. В стоящия
до нея висок късо подстриган
мъж чуждоземецът позна себе
си.
Да това беше той – същите
тесни плещи, светлокожо лице с
подвижни устни и високо чело,
големи бадемови очи.
Снимката беше направена в
слънчев ден – лицата бяха ярко
озарени като че ли надигащ се
пламък.
Чуждоземецът се усмихна и
внимателно постави фотографията на скрина.
Когато вечерта на този нетърпимо зноен ден чуждоземецът се върна край гората при
своя приличен на железопътен
вагон космически кораб, той забеляза, че на зелената металическа обшивка неловка детска
ръка е написала с бял тебешир
дума от летящи букви „Привет“.

ПОМЕН
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Стихове от последната книга
на Сашо Серафимов
“Улични песни”
(Изд. “Литературен форум”, 201 3)

ВЪРВИ ЧОВЕКЪТ

Душата му като ранено куче вие, но той
върви, макар
обезлюден.
Под шапката му черната кутия
последен запис прави
всеки ден.

СЕСТРИТЕ
В книгата зачетени с едната
поглъщаме вековната й мъдрост –
по-лесно и по-сигурно да крачим
из преспите дълбоки на живота.
А другата, като фурия малка,
с гора зелена ни обгръща.
Ту капне дъжд от устните й млади,
ту слънце й в очите запримига.
Извие се сред приказните думи,
игриво по прическата си бяга,
додето огледалото огромно
присъствието й открадне.
След нея дълго тръпна и разглеждам
следите й из книжната ми стая.
Понякога дори погалвам
на огледалото прозрачната преграда.

ИЗБРОЯВАМ НЕЩАТА
На Дори и Джон

За хляба тръгнал, сред блата попада. От
тях избягал
къща си гради.
Коварна болест любовта му грабва, от
земетръса падат
къщните греди.
По радиото пак война замислят и той
ще бъде първият
войник.
Отвсякъде човекът е притиснат - каква
любов във свития
пестник.
Но гой върви изгубен сред безброя. В
съня му ходят
древни страхове.
И всеки час е пълен със пробойни и
всеки ден ковчегът
му кове.
Но той върви, юмрукът си разтваря и
ласки като птици
се роят.
С любов погалва този свят коварен и
пада мъртъв.
Другите вървят.

Тя трябваше да е тук
да полее цветята,
да избърше праха
и да е с дълги коси.
Но я няма.
Да не би навън да е война?
Политиците казаха,
че ще настъпи вечен мир,
а настъпи вечна самота.

И започвам да се интересувам
от черните понеделници на борсата,
от разписанието на влаковете...
Но как да изброя нещата,
които не ме интересуват,
когато нея я няма!
Защо, по дяволите,
военните не се влюбят
и приберат у дома,
щом искат да ми създадат мирен живот.
А колко просто щеше да бъде,
ако тя най-после полее цветята,
избърше праха
и е с дълги коси...

СЛУЧАЯТ ЖИВОТ

Художник Николай Русев – “Тамплиер”

ПАРЕЩИ УСТНИ
Животът ми отдавна не е мой, понесен
виртуално на
екрана
и стъпките ми, стъпки на герой, са
сякаш от компютърна
програма.
А в думите ми и при всеки жест личи
смразяващата
точност на компютър.
Във тайнствен чип е личния протест, а
не от някакво
човешко лутане.

Дете ще си остана - отдавна съм орисан
навсички дасесърдя, навсички дасъм драг.
Дете ще си остана - така ми било писано, И все по-трудно в дрехите си скрит
сърцето си едва
на бързея в живота да спирам като рак.
докосвам.
Да бъда все учуден на хорските постъпки Покрит от мамещия електронен бит,
духът ми сякаш под
и те да се учудват на моя странен свят.
Да ходя като клоун, от погледи изтръпнал, въпрос е.
а вечер да заспивам подобно лист отвят.
И как ще се учуди този свят. когато
ненадейно го целуна.
Дете ще си остана, макар и стогодишен,
На челото му оксиженов мак от устните
с брадичка и с бастун, и даже със имот.
Дете ще си остана безгрижен и потиснат, ми парещи ще
лумне.
без да узная смисъла на случая  живот.

ДОНЧО Г. ДОНЧЕВ

Дончо Г. Дончев е автор на книгите:
„Търпението на водата” (Афористични
стихотворения) Изд. „Фабер”, Велико
Търново, 2009 г., „Милина към небето”
(Стихотворения), Изд. „Фабер”, Велико
Търново, 2010 г., и “Олтари от пълнолуние” (Афористични стихотворения), Изд.
„Фабер”, Велико Търново, 2013 г.

***
Чистя тревата
от покрива на къщата
и дуварите.
Който я пося и полива,
същият,
сега идва да плеви мислите ми.
***
Понякога
с минутите раста,
друг път
с дни и месеци
сред пачата трева
за себе си незабележим
оставам.
***
Измеренията на красотата
са тъй многополюсни:
типове грях,
полемика за глухи...
Те са в реалното време.
И аз си купувам от тях.
***
Ролери на думите надянах,
но скоростта не ми носи
спестено време.
Спрях да си втълпявам,
че с това засилване,
ако прекося безкрая,
ще надмогна забравата.
***
Свободата е
бреме от преяждане,
а няма сити.
Затова семето й за посев
не става.
***
Всичко е необят;
в съвършенството
граници няма.
Би трябвало да ме радва
смъртта.

***
Ти, пчелице-чувство,
забивай жило в плътта ми.
Защо ми е някакъв стих?
За пожизненост ти си –
ти, която си полъх любов
от плазмен стрихнин.
***
Слънца се изнизаха...
Ята потъват в миглите.
Гризачът на облаците
сменя времето
и чудото ме събужда
да видя как никне
въздухът на абсурда
още в новината
при сутрешната закуска.
***
Аз съм бялото число каза снегът
и земята побеля.
Аз съм в десятката каза дъждът
и земята потъмня.
А вярата каза:
аз съм тестото
от ония, в които повярвате.
***
Черта далечна и неясна
в дъното на необят и време.
Криволица, която посяга
на двете пространства,
притисната от зрение.
***
Понякога
времето ме изчаква,
скрито в някоя дума,
от космоса паднала.
Но е за кратко,
колкото да се стопля.
***
Пролетни дни в зимата,
връхче от време в немилост.
Двупосочие в чувствата:
радвам се и съм тъжен.
Трудно е за развързване.
И неразвързано,
пак си е смислено.

***
Думи,
нагласени за слушане,
сладнят на ухото.
А душата се чуди
през коя врата
влиза злото.

***
След дъжда в тъмното
си отдъхвам от нищото,
че беше преляло.
В изтървания усет за време
не мога без дъх
и открехвам гласа си
да попита за още.

***
Пресявах,
засят бях,
ожънат
и овършан.
Остана ми още
на думите вкуса
да пресея.

***
Някакъв трети
винаги има,
без него няма да съществуват
пикантните сюжети,
Ние, другите двама,
как на него приличаме!

10
Хосе Анхел Валенте е роден през
1929 г. в галисийския град Оренсе.
Той принадлежи на следвоенните
поколения писатели в Испания,
водеща фигура в това на 50-те години, което заема средищно място
в панорамата на испанската поезия на века. Още първата му книга
„Подобно на надежда” (1955) е
отличена с престижната награда
Адонаис, а втората - „Поеми за
Лазар” (1960), получава Наградата
на критиката. От 1955 г. живее и
твори извън Испания, което внася
отликите в творчеството му
спрямо неговите съвременници и го
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ПОЕТИЧНИ МЕРИДИАНИ
мет” (1979). Тези книги са
сближава със следващите поколения по-млади поети. ХОСЕ АНХЕЛ ВАЛЕНТЕ включени в антологичната
През 1955-1958 г. преподава в
Оксфорд, от 1958 до 1980 г. работи като преводач в Женева и след
това към Юнеско в Париж. С
чести престои в тези два града,
напоследък живее в испанската
провинция Алмерия. Постепенно
темите му стесняват социалната си разгърнатост и се вдълбочава в размисъл за смисъла на
съществуването - „Паметта и
знаците” (1966), „Седем представяния” (1967), „Кратък ек” (1968),
„Представяне и паметна записка

ЩЕ БЪДАТ ПЕПЕЛ...
Една пустиня прекосявам и потайната й
неназовима безутешност.
Сърцето
е със сухостта на камъка
и с нощните избухвания
на материята й или на нищото й.
Има някаква далечна светлина, все пак,
и зная, че не съм сам;
макар след толкова по толкова да няма
една-едничка мисъл
за възправяне срещу смъртта,
не съм сам.

за един паметник” (1970), „Невинният” (1970), „Тридесет и седем
фрагмента” (1972), „Интериор с
фигури” (1976), „Материйна па-

му „Нулева точка” (1972 и
1980). Следващата му стихосбирка отново печели Наградата на критиката в Испания - „Три
урока за мрака” (1980). Още две
книги - „Mandorla” (1982) и „Блясъкът” (1984) - са включени в следващата му антология „Навлизане в
темата” (1989). Особената
напрегнатост на езика, дължаща
се на фрагментиране и учудено
взиране в смисъла на думите, е характерна и за стихосбирките му
„Към бога на мястото” (1989) и

Никога не ще узнаем
нито кой бе,
нито на кого свидетелство.
Никога не каза името си.
Свикнал бе да съзерцава,
усамотен полята,
работата полска,
покорната отгърната земя,
където всяка сутрин
се издигаше по чудо слънцето.

Докосвам най-накрай ръката, споделила ми живота,
и се утвърждавам в нея,
и досягам всичкото обичано,
вдигам го накъм небето
и дори и да е пепел, го провъзгласявам: пепел.

ВЪЗКРЪСНАЛИЯТ
Мълчеше сякаш
се беше върнал от смъртта,
като че между нас и него
имаше една безмълвна тайна,
за която бе напусто да се спомене.
Понявга погледът му
падаше за дълго време
върху разбираемата форма на предмет
и сякаш питаше:
- Ти какво за мене знаеш?
Навярно онова,
което ни послужва,
за да добием сигурност,
на него не достигаше:
като че зад ръцете му
други, не тъй видими,
превръщаха на прах,
всичкото, което бе докоснал.

ЗА ПОЗОР НА ВРЕМЕТО
Да, нещо беше
окончателно разбито и затънало,
нещо без да е погребано останало,
и вонеше,
нещо, помрачаващо безличните събирания
на добрите семейства,
нещо, сред добрия вкус на всички и забравата, което
котаракът внасяше, необичаен,
в светлите салони.
Дамите се поусмихваха
изнервено,
разпръсквайки находчиви вулгарното си превъзходство,
и влиятелният домакин с оневиняващ вид
обясняваше на публиката си:
- какви неща днес
има
младежта!
Но, ех, младежта.

Дори и да е пепел всичкото, което имам досега,
всичкото, протегнато към мен подобно на надежда.

ПАДА НОЩТА
Пада нощта.
Сърцето слиза
по безкрайни стъпала,
галерии огромни,
докато срещне болката.
Там отпочива си, лежи си,
там, победено,
лежи си съществото му.
Човекът може
да го натовари на плещите си,
за да се изкачи пак
накъм светлината изморително:
той може вечно да върви,
върви...
Ти, който можеш,
дай ни нашето възкръсване за всеки ден!

„Не осъмва певеца” (1992). След
„Нулева точка”, която събира
стиховете му до 1978 г., се появява
и антологичната „Материйна
памет (1979-1989)” (1992). Публикувал е и три книги заедно с художници - Антонио Саура,
Антони Тапиес, Пол Ребейрол, няколко книги с проза и есеистика и
преводи на Кавафис, Целан,
Монтале, Джон Дън, Кийтс,
Бенжамен Пере, Хопкинс и dp. Поезията му е многократно превеждана в Германия, Франция,
Италия, Белгия, Англия, САЩ,
Италия, Португалия и др.

Художник Николай Русев - пейзаж

СЪГЛАСИЕТО
Събра се на съвет човекът с неговите зъби,
проучи бледината си, извади
една кост от гръдта си: - Никога, си каза,
никога насилието.
Дойде едно дете внезапно, вдигна си ръката,
поиска хляб, прекъсна нишката на словото.
Ораторът избухна, всички се разбягаха.
- Никога насилието, казаха си.
Изсипа зимата обилно калища, гладуване.
Заплува немотията с опънати платна.
Организира се подкрепата в процесии
с тържествен показ. Още мъртви имаше.
Но нивга, никога, насилието.
Отиде си един, сто, двеста, много:
не стигаше за толкова самият въздух.
Годината бе по-добра от други по-лоши.
Нямаше отишлите си и не бе направил никой
изстъплено обръщение към правосъдието.
Общинският съветник, синдикът, пазачът нощен,
самотният, гвардеецът, нечуващият,
хуманитарният професор: всички
се сбраха под трупа му,
усмихващ се и умиротворителен, и плакаха,
за своите деца по-скоро, не за тях самите.
Излъхна въздухът прогнил на здраве
и порядък венчелистчета.
Избави се Историята невредима, принципите,
на осветлението газът, обществената вяра.
- Никога насилието, пейна хорът,
единогласен, прещастлив, настойчив.

В определени часове, отбивайки се в опакото
бледо на тополите или при ненадейното
сгъстяване на видимата светлина през есенните
вечери,
един мъртвец оскъден
все още мярваше надупченото си туловище.
Да, нещо беше
окончателно разбито.

Имаше
един разпръснат ужас да си завъртиш главата
или да спреш, страх,
като на генерална репетиция
с костюми, музика и режисьорът,
и ужасяваща завеса, падаща внезапно,
преди да свърши трето действие.
Някои думи бяха
фалшиви по звученето си, виждаше се.
Други, поради наивността си, вероломни и опасни.
Да, вонеше нещо
на недостатъчна дълбочина под израженията,
нещо, развращаващо обществения ред,
нарушаващо редуването правилно
на готските монарси,
пътя на Колумб и почти целия
XIX век със злостна памет.
И така Историята се оказваше, голямата История,
тъмно занимание на висше съучастничество
и посредственост.
Да, нещо бе разбито и непогребано
в салони и из улици или из бавните
порутини крайградски,
и в тържествените бюстове
на бащите на отечеството, избледнели,
които тъжен вятър
поронваше полека в сладка смет.
Да, оставаше, накрая, нещо да се каже
за позор на времето.

Превод:
РАДА ПАНЧОВСКА
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В откритата война на тази поезия, в която всяка дума поразява
целта и „падат мъртви чувствата”,
а годините „със грохота на валяк”
премазват спомена за отдавнашия
праг, човекът е принуден да
преглъща „само острата тревога”,
ненамерил начин да „издума
събраната с годините печал”.
Рефлексивен към проблемите на
деня и историята в цялост,
майстор на формата, искрено и
непосредствено изживяващ своите теми, склонен към философско
осмисляне на действителността,
Симеон Илиев с болка събира
отломките от младежки мечти и
копнежи, събужда в душата си
„детския пъстър свят”, за да резюмира живота си като усилие да
пренесе до олтара на надеждата
всеки, който е имал нужда от него.
Прогонил злото от сърцето си,
опознал живота като „радост,
скръб и грехове”, поетът болезнено посрещаше всяка
обида и тревожно се
питаше каква е тази
сляпа привързаност,
която ни тласка към
самотата.
Симеон Илиев
обичаше да наблюдава
„ставащото”,
„историята, прехо-

ТАМ, КЪДЕТО ЗВЕЗДИТЕ БРОДИРАТ
СИЯЙНИТЕ СИ ОРНАМЕНТИ
ПО ЧЕРНОТО КАДИФЕ НА НЕБЕТО

дът” в обществено-социален и
екзистенциален ракурс, за да
въплъти душата в слово и да
съхрани по този начин душите ни.
Неговата поезия въздигна като
образ паметта, защото „именно
поетът е онзи вечен Заклинател на
паметта, не съобразен, а преобразен, всемогъщият обладател на
времето, което е вътре в него, независимо от епохата и режима”. За
себе си той беше убеден, че е подобре да остане на кръста прикован, отколкото да го поразят обидите или да моли милостиня за
трудния си ден. Безутешно и необяснимо е за него как днес, лишени сякаш „от разум и талант”
можем да живеем под сянката на
други и да
съжителстваме
безропотно
с „поредната измама”.
Той бе от
писателите,
които освен
привиле-

СИМЕОН
ИЛИЕВ

ИНФАРКТНА
ПОЕМА
І
За тежкия ми жребий аз знам кой има пръст –
сам раните си ближа и нася своя кръст.
В поднебието търся за болките си цяр,
а срещам все заключени врати със катинар.
Препъван от живота, нахокван всеки ден
сред хората се движа в проблеми потопен.
С изострена сетивност и мрачен външен вид,
животе мой, не смятай, че вече с теб сме квит.
Аз сметка ще потърся за облачния свод
от теб и от приятели за цял един народ,
че още като млади превиха те гръбнак.
Сега по върховете развяват своя флаг.
Не искат да си спомнят таванския етаж,
където вени рязаха с наченат трудов стаж.
За тях съм само спомен и грях от младини.
Появата ми може до смърт да ги рани.
На близки не прощават... на мен ли ще простят?
Напред със десет хода живота си редят.
В престижа виждат само те своя идеал –
готови са през трупове да грабнат своя дял.
А бяха все невинни момчета като мен –
Посрещахме при изгрева работния си ден.
ІІ
Не помня кой, но каза: „Живота надхитрих.
Във времето се врязах, от силата му пих.
И ето ме със име, величие, цена...”.
За него и за другите ний имаме вина,
защото позволихме да съдят вместо нас,
за нашите способности, вълнения и страст.
Далече са, далече са от грижите ни те –
там всеки своя кошник с усърдие плете.
Какво не доживяхме във този бурен век –
в самотност да живее човекът до човек.
И с празни думи само до днес да се тешим,
че можем наболели въпроси да решим.
А никой не поема щафетата напред –
по-лесно е да даваш единствено съвет.
За собствените грешки да плащат други пак,
а ти да си със първите завинаги във крак.

Поетическите текстове намират спотаените в паметта следи от
срещите ни с думите, които могат
да бъдат изговорени по най-неочаквания начин: вадите на дъжда
– „настръхнали биволи - срещу
лятото - страшни и зли”, движещите се в кръвта „вълчи стъпки”,
избрания,
на
поета
–
„да
се
раздаСИМЕОН ИЛИЕВ
ва, да изгаря”, да търси дълго вятърът прахосник, който пропи(1941-2013)
своето име, превъзмогвайки всеки лява и последните прашинки наброд, „да посреща люти зими” и дежда и пр. Всичко това обаче
Симеон Илиев е роден през „сред сушата да връзва плод”. Сти- лирическа рефлексивност и авто1941 г. в с. Стожер, Община ховете му са с особена енергия, рефлексивност на поета подчиняДобрич, от 1959 г. живее и ра- която изисква публичност, ва на завръщането в себе си и
боти във Варна, член на СБП. пространство, общност, за да търсенето на човека
Литературния си дебют прави постигне своето въздействие.
със стихосбирката „Свижда- Чрез своето призвание и слово
***
не” (1974), следват „Къси но- той мечтаеше да бъде като „хляба
„Животът се разкрива на оня,
щи” (1982), „Слепи мълнии” насъщен”, „нужен вечно и вечно който може да го срещне и има
(1993), „Земни страсти” (1998), ценен”, за да може с достойнство думите - да го изговори”, „ “да
„Сбогом на лятото” (2001), да плаща греховете и на всекиго излезе навън, да повика морето./
„Пътна врата” (2003), „Гореща да даде „топла дума и мъничко Да изплаче пред него жестокия
възраст” (2005) и „Лисан Пати- щастие”.
ден./ Да размаха ръка на живота в
лан” (2006), за която получава
Да се стигне до същността и лицето/ и му каже, че още не е погодишната награда на СБП за привидностите на писател като беден.”
детска книга, „Криза” (2007), Симеон Илиев е трудно начинаВсъщност опасното надзъртане
„Грешен свят” (2008), „Сбогом ние, изискващо много сериозни в хаоса, в самата неспособност да
на лятото” (2011).
умения. Както и професионалния се овладее светът, у Симеон Илиев
кураж на изследователя да гледа не е запращане в несигурността и
гиите на таланта, изявяваха себе на живота „от хълма на доброто, тревогите на безредието, а по-скоро надежда, че „навярно още скиси и чрез волята на характера, на не на злото”:
Диоген/
човешките
смелата гражданска позиция и, не И късах ризи, кръв по пътя плюх, та
достойнства да събуди”, да прина последно място, чрез патоса на години думичка добра не чух,
националните идеали. Песента му, догдето сам не стъпих на земята чести мъченика с блага дума и да
измие набъбналия страх на вренатежала от рани, бавно и мъчи- и сложих кръст на злото и
вината...
телно онасловява жребия на
На стр. 12

ІІІ
Назряват ежечасно проблеми и съдби –
сирената на времето ще свирне може би.
Нима сме във опасност? Над пропаст ли висим,
или във нас пожара ще трябва да гасим.
Вълнението стига деветия си бал,
а корабът над бездната се мята като сал.
Страхливците напущат и търсят вече брод...
те пет пари на дават за чуждия живот.
Но всяко време ражда мъже, и то мъже,
готови да увиснат на кол или въже.
И ето ги на мостика – сред бурята да бдят...
готови са на всичко, но всички да спасят.
Стихията ще лашнат, щом курсът е избран,
щом има верни хора и верен капитан.
ІV
В недрата на морето клокочи и кипи –
какво ли още, майко, живота ни крепи?
Туй люшкане безкрайно дали ще спре веднъж...
вълните ни събарят и брулят като дъжд.
И вечните усилия дъха си да сберем,
отново да се вдигнем – изправени съвсем.
А помня, че предричаха попътни ветрове
и скорошно доплуване да светли брегове.
Но чезнеха контурите във гъстите мъгли,
А ние сляпо вярвахме, че миля ни дели.
V
Сега, когато вече е бурята зад нас,
аз чувам още писъци и плачове на глас.
Изстрадана душице, незнаеща покой,
защо се плашиш още от думичката „свой”?
Нима не вярваш в братство, другарство и мечти?
Аз знам, че със честта си ти всичко заплати.
Но днес далеч от ада – на другия предел
отново прероди се, създай ме твърд и смел.
За огъня на битките не всеки е готов,
макар да сме уверени, подходът да е нов.
Страхът, у нас загнезден, от мисълта ни пий
и всеки мълчаливо зад другия се крий.
Не смее да излезе открито на борба,
а сам се примирява със тежката съдба.
VІ
Не е ли време вече най-после да решим
какво ще се съзижда, какво ще се руши?

И кой с какво ще плаща за дългия застой,
за дръзкото ограждане със хора все от „сой”?
За тях трудът е доход и власт до старини,
за други – цел и смисъл – изпълнен с ругатни.
Навсякъде се ползват те само със права –
поставени безгрешници, и умни при това.
И не е тайна даже за сричащите в клас,
щом казваме: „Учете, че виждате ли нас...”.
И вече поколения наред така растат,
приучени в живота да търсят лесен път.
Разглезени, лениви децата ни са днес
и как ли ще опазят те бащината чест?
VІІ
Ослушва се народът все тъй недоверчив,
преглъщал многократно от залъка горчив.
Не вярва във промени, че тя не бе една...
потънали в архива по нечия вина.
О, колко ни е нужен законът днес на Крум
с възмездие да сепва, а не с параден шум.
Да съди безпощадно тоз, който се теши,
че може безгранично в живота да греши.
А после да отпуща юздата си докрай
и конят му да мачка, когато пожелай.
Настъпил е моментът сами да се гасим,
но вярата в човека отново да спасим.
И никой да не смята, че с думи и лъжи
на плещите на другия ще може да лежи.
VІІІ
Върви, върви народа, към своя идеал,
че много свидни жертви за него ти си дал.
И няма отстъпление и връщане назад –
светът ще се взривява от нашия заряд...
Отприщвайте сърцата си и българския дух,
за днешното стартиране да няма сляп и глух.
Режете свойте язви дълбоко и без страх,
та утре обществото да се прости със тях.
Със нова мисъл всеки да бъде осенен –
пречистени да влезем във бъдещия ден.
И туй, което вече сами ще сътворим,
за него да милеем и него да ценим.
Та щом потрябва нявга, да имаме честта,
да кажем, че сме дали пак нещо на света.
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Н О В И С Т И ХО В Е
Свети. А Еверест е връх на земните. На нас, родени
от плътта,
родените в страдания, във жега, в студ,
ала познали... Любовта!

ИВАН СТАВРЕВ

ОГЛУШАВА БРЕГЪТ БЕЗ...
СМЕХА ТИ
Цяло лято ли? Не-е-е.
Цяла вечност Те няма в ефира. И...
чух Те!... най-после разсъмна! За мене сега,
в този топъл септември започва желаното,
дълго мечтаното лято. Цяла вечност
брегът Те очакваше. Чакаше нашите боси нозе –
чакаше Твоите стъпки! Знаеш ли колко тъгува брегът ни,
всяко лято бродиран с деца,
недочакал, недокоснал ръцете, телата ни. Сам.
oглушал без смеха Ти... очакващ тъй дълго
мечтания сън-земетръс,
от който се срутваха детските
пясъчни замъци, кули, дворци...
Сънят, дето ми връща и днес
оня Август с прохладния бриз,
когато Те вдъхнах така – наведнъж!
За да тръгна към... нашия... Еверест! А сега –
Искам само... да запаля зад себе си... всичко... Защото
този свят рядко е справедлив
към хората,
които обичат...

EВЕРЕСТ
Не. От високото не се страхувам.
А от студа не съм и... няма да умра.
Загиналите в студ остават вечни. – Там.
И в паметта на живите. Сега, във тоз сумрак
си мисля, че студът е сладка смърт и знам,
че много по-жестоко е към теб да вейне хлад
от тоз, когото си обичал. И... Еверест не е Олимп!
Не е оназ митична планина на богове,
която в сънищата вечно ни зове за подвизи във
смърт венчани.

ВРЕМЕНАТА
На Румари

Не искам да мисля за Теб
като за „връзка без бъдеще”. Ти
стана, някак си, мое „сегашно”
и „бъдеще” време. Виждам
как се затваря завинаги в Тебе
моя несигурен и несъвършен свят.
Съвършенството в него
единствено Ти си, о
мое желано и нежно,
несигурно... бъдеще...
мое...поредно, или...
/дай Боже/ последно
предизвикателство.

НЕБЕ

Чакам Те! Искам... без Теб се задъхвам, мой Бриз!
Загивам без Твойта прохлада, сънувам
над мене небе от златисти лунички усмихнато,
нежно, грижовно да ме покрива и... пак изненадан,
откривам усмихнат безкрайния низ
от мечтани, бленувани случки;
сънувам нещата... във обич и... битки научени.
Сънувам, че падам. Изправен –
изтупвам прахта и... продължавам.
Понякога човек си спомня или сънува неща,
които, може би, никога не са му се случвали.
Но му се иска,
да са се случили с него... Спомни си –
Аз и Ти, и... дългата пясъчна ивица... После –
мекия залез в края на Август... Обичам ви,
мои забравени случки и... грешки. Май...
нищо друго не обичам повече от...
греховете си...
От... орхидеите! Защото
всяка подарена орхидея е проява
на покълнала, но... неслучвана идея.
Ала какво, какво се случва с орхидеите,
когато се разминат с... тръпката и със... идеите!?

„ Обичам греховете си!”

Някога, някъде, с някого нещо се случваше... нещо,
което и днес, омагьосан, сънувам – желано и...
грешно;
нещо мечтано и... хубаво;
толкова чакано и... непостигнато случване.
Искам го! Искам Те!
Де си, о мое забравено случване!
Тръпна... и дъх ми не стига сега да извикам:
Върнете се, мои забравени случки; без вас
аз съм нищо. Все едно не съм живял.
Все едно лошият,
грозният... мръсният вятър ме е отвял.

Художник Николай Русев – “Крайбрежен пейзаж”

Б Ъ Л ГА Р С К И П О Е Т И Н А X X I В Е К
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мето. Поезията на Симеон Илиев
разказва и пита. Търси, но и казва,
че много свидетели са изгубени,
много истини са забравени, човекът се е настанил в уюта на
удобния разказ и е загърбил богатствата на света; грамада от стихове за късата човешка памет, за
„съседа, който отминава,/ глух за
поздрав, болка или вик”, за сплотяващата подлеците завист...
Въпреки страданията, безнадеждността и ранимата чувствителност, лирическият човек в
неговата поезия не престана да
пита за истината - кой я притежава, кой се овластява да говори от
нейно име, къде свършва доверието и започва съмнението. В стихотворенията му е притаена
българската орис - тя е в знака на
трагичното, на надмогването, но и
в чувството за устойчивост,
неизменност в следването на Пътя
- в който „всяка дума носи болка и
лек”. В тази объркана перспектива
на времето поетът „ту грешник
тих/ или разкаян/ мъдрец” въздава милосърдие на всеки и дарява
на ближния последната своя риза.
Трудно бихме определили
творбите му само като мемоарни в съвременната епоха в книгите с
подобна лирическа реторика се
заличават границите между минало и настояще. В „Тънко пеят
петли” поетът изповядва:

Аз съм пак раздвоен в мен мъжът и момчето се борят...

ТАМ, КЪДЕТО ЗВЕЗДИТЕ БРОДИРАТ
СИЯЙНИТЕ СИ ОРНАМЕНТИ
ПО ЧЕРНОТО КАДИФЕ НА НЕБЕТО

епохата - с генерираните идеи, моралните избори, с враждите на
един народ, пиян от пагубни
страсти.
Писателят действително не се
измори да реставрира или реконструира, да полемизира или
утвърждава в някакъв жанров
микс, включващ основно диалог
на автора със самия себе си, но и
още исторически прорези в миналия драматизъм на националната
съдба – „клопката, заробила
Шишман”, полупритчи, пронизани от тревожно любопитство към
съдбовната орис на етноса.
Симеон Илиев умееше да
разговаря сериозно със себе си, да
генерализира своята етическа и
естетическа гледна точка, да
актуализира могъщото войнство
на думите, без които пустинята на
безследното живеене наистина би
ни превзела и победила. Като ярка
***
В този смисъл лириката му бе фигура на духа, като морален кона
обществото,
едно дълбоко откровение, от кое- ректив
то човек не може да си поеме дъх. творчеството му разколеба
Мълчанието и говоренето, утвърденото, като настоя за взипредчувствието и откровението са ране в автентичното битие на поеуниверсалните езици на неговите та да бъде „сам прицел в живота”.
срещи-разминавания с доброто и Нужен е характер, за да се открои
злото. Книгите му една след друга цялото „чудо” на поетическата
разгръщат духовните сюжети на съдба, „сила за крилата/ и сърце

Симеон Илиев дълго разговаря, монологизира, търсейки оня
паралелен свят, към който всеки
се стреми цял живот, но рядко го
постига - там, където ще слуша
как с кротък звън капчукът ще запее в сърцата на хората, ще изгаря
пак от жажда да разгадава
вечността „и тази преходност, в
която,/ обречени,/ света крепим/ с
живота си - безумно кратък,/ неповторим, неповторим”. Събиращи
в полето си не само частните визии
на българските писатели спрямо
общество, култура, литература, литературен бит, политика и институции, стиховете на Симеон Илиев
мистично прорицаваха пътя под
тъмния свод на есента, онази тишината, сред която „въздухът топъл все още блести” – светъл
спомен по лятото.

интровертност, самотност отправиха своите послания ярко и
завладяващо. Симеон Илиев знаеше, че служенето на правдата и
принципността е единственият
начин да останеш в една култура,
че даже словото е начин на съкато гранит”, за да не изчезне сред ществуване, по-истински от изкушенията на конюнктурните
път песента, натежала от рани.
Човекът на поета бе изправен облаги и временните „слави”. Лапред алтернативата: отстранен, коничен, импресивно обагрен, подистанциран, да разбира света често тъжно риторичен, но и поили да го изпълва с тялото си, категоричен, той винаги защитаваше своя идея, лична кауза или
участвайки в играта му.
Насищайки словото си със са- настроение.
моирония, скепсис, дори пре***
дупреждение за всички нас,
Но
мигар
има
човешко време,
Симеон Илиев се интересуваше
като че повече от нашия свят - което да не е кризисно?
Поезията на Симеон Илиев бе
днес и след утопията, наречена
едно
мъдро завръщане към
преход - и разказа за миналото и
първоначалното
състояние на несегашното, сплете ги в чудесен
поетически колаж, за да спаси се- щата, с (без) обещание за ново
бе си и нас, читателите. И днес раждане.
Кръгът от жертви и страдания в
истинската поезия на дните му е
неговия
живот внуши сякаш
вече написана, несъзнавано
скромна, но с осъзнато омерзение затвореност, път без изход, но при
да живее престъпно сладко в себе цялата безответност на времето
си чрез думите за другите - не с мисълта му все пак намери процеп
мисъл за тях, а в мислене и заради в този кръг. Изход има, животът е
тях, дори и тогава, когато земните спирала, по която преодоляваме
поредния предел, страх, следващия
страсти ще изтлеят:
„праг зад вратата”-мълчание, за да
Дори във черната земя
открием, че не изчезваме, че
ще страдам като плодно семе
смъртта не е край, а само незнайна
и поглед пак ще устремя
пътека, по която човекът ще
живот от слънцето да взема.
„Говорещият” от тъмницата на постигне истината на своето зачадушата стана душа на тъмниците тие, там, където звездите бродират
на света; мълчаливостта му, него- сияйните си орнаменти по черното
вата кроткост, смиреност, силна кадифе на небето.
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В редица случаи лириката на
Иван Теофилов разчита на
културните асоциаци. Това е друга
нейна характерна особеност още от
първите му стихотворения от 50-те
и 60-те години на миналия век.
Дължи се на културните му и литературни познания, придобити от
четене и общуване с изкуство. Но
винаги са лично премислени и преживени, станали са част от собствения художествен опит („Песничка
наум”, „Бърнамската гора”, в което
сред водещите мотиви е и този за
възмездието и редица други). „Романс” е свързано с „Ромео и Жулиета” и личните размисли на поета,
породени от великата драма. Но в
края на творбата романтичното
придобива драматично-реалистичен
привкус. В „Капричио” поетът е съчетал реалистичното с романтичното и екзистенциалното. Също и в
„Ресторант над Дунава”. Неслучайно
„на” е заменено с „над”, което
подчертава духовното. В „През
детството” поетът споделя за драматичното преоткриване на света,
проглеждането зад видимостите, когато усещаш интуитивно с дарбата
си и другите измерения на нещата. В
дома на двете жени лирическият Аз
достига до духовни същности и
предметният свят придобива духовни измерения, осмислящ духовен подтекст. Екзистенцията е много
силна. В това стихотворение, както и
в редица други откриваме следи и
влияние на Барока, нещо от бароковата красота. Нагледно виждаме социалното око на Иван Теофилов,
социалната му чувствителност и
ангажираност. Както и в „Хроника”.
Неслучайно първата целувка в
едноименното стихотворение се
случва именно на гробището. Тук
можем да търсим екзистенцията на
живота, единството на живот и
смърт, на тленното и нетленното.
Живот и смърт, добро и зло живеят
в тази лирика. Но категорично
преобладава доброто, светлото, вярата в доброто, че го има, че в
последна сметка е по-силно от злото.
Въпреки всичко Надеждата е жива и
неунищожима. Самите заглавия на
творбите от цикъла „Един живот”
говорят за същността им. Кръговратът живот-смърт е в основата и на
стихотворението „Ден”. Този поет се
впечатлява и вглежда в драматичната същност на нещата, вижда живота и в неговия драматично-трагичен
ракурс, вярата му доброто в живота,
в светлината са винаги по-силни от
отчаяниетно и скептицизма... Това
стихотворение Иван Теофилов пише
27-годишен! В „Прага” поетът съзерцава готическото великолепие на
града, но и „Еврейските гробища в
Прага” са в центъра на лирическото
му внимание и е впечатлен преди
всичко от епитафиите. „Залез”, което
е от 1962 година е великолепна лирична творба, която говори за
творческия натюрел на този поет и
за големите му художествени
възможности. Иван Теофилов няма
определено трагични стихотворения, защото в него постоянно живее
детето, споменът, който го крепи и
не угасва надеждата („Капана”).
Като творец Иван Теофилов притежава богата душевност и впечатляваща чувствителност. Не са му
присъщи яркият колорит, блестящите метафори, не разчита на поетичния ефект, за него очевидно е
най-важна поетичната ефективност
на словото, способно да въздейства
трайно върху читателя. Той не се
интересува от случайното, повърхностното, елементарното, от поетичната шумотевица. Съсредоточен
е изцяло в предаването на завладе-

лите го чувства и състояния. Поетичният му език е богат, нюансиран,
въздействащ. Не го блазнят поетичните екстравагантности, при него няма изсмукани от пръстите
съчинени стихове, той не разчита на
примитивната чувствителност, а на
смисления възприемател на поезия.
Привидна е поетичната му меланхолия, в стиховете му отсъства хладната констатация, усетът му за
важното и същественото в живота е
несъмнен. Преходите му от конкретното към обобщението са
естествени, в неговата лирика детайлите играят съществена роля.
Иван Теофилов е безспорен
майстор на стиха. Пише както в безупречен класически стих, така и в
свободна поетична форма, но толкова майсторски си служи със свободния стих, че се възприема като
класически. С поезията си създава
усещане за лекота, но това е само
привидно. Очевидно работи с фин
поетически инструментариум.
Несъмнен е усетът на Иван Теофилов към природата. Макар
градски човек, в поетичните си
творби той се вглежда в дърветата,
полето, небесата, слънцето, в стиховете му присъстват вятъра, цветята,
селяните, в дворовете пеят петли,

Теофилов се дължат и на това, че той
използва контраста като художествен похват. Както конкретно,
така и при цялостното изграждане
на стихотворенията си. Характерно
за неговата лирика е преминаването
от трагичното, през драматичното
към светлото, оптимистичното. Това
вероятно се дължи и на факта, че в
него не умира детето, детството, затова въпреки философската вглъбеност на неговата лириката
възприятията му винаги в последна
сметка са свежи и светли.
В лириката си този поет се интересува от трайното, вечното,
извънвременното („Атия”, „Фиордите” и др.), стреми се да се домогне до
тайнствата на битието, до скритостите на същностите, до неназовимото - цикълът „Да чуеш Бог”.
Макар че в цикъла става дума за морето, това не са типични маринистични стихотворения. При Иван
Теофилов сушата е свързана с морето, брегът му е по-близък от водната
шир. Дистанциран е някак си от морето, то го смущава и плаши със
своята мощ и неизвестност,
непредсказуемост. В морската тишина поетът по-ясно чува гласа на
Бог и общува с него. Морето го
интересува във връзка със сушата

враждата продължават да владеят
човеците и да водят до нещастия.
Уви, това продължава и продължава. Хуманистичният порив на поета
е автентичен и убедителен. Във
„Век” поетът изразява тревогата си
от настъпващите промени в живота.
Макар че „В леса” започва с метафората: “Щастлива пауза на дух.

Тялото е: “Биологична/ везна/ от/
разум и екстаз.” („Тяло”) Музиката е:
“Пейзаж на слуха.” („Музика”) Съседите: “Живеят в същата къща, но в
друг свят.” (“Съседи”)

Иван Теофилов свързва ежедневието с вечността, няма каквото и да
е преиграване или маниерничене,
отсъстват ненатоварени кухи стихоСъзвучно/ дълбоко-пъстро бдение в ве просто за връзка, без висок смилеса.”
съл. Поетът търси и разчита на
Кошмарните видения в „Асоциа- вътрешната, понякога невидима и
тивен пейзаж” са в центъра на неподозрана на пръв поглед енергия
творбата: “Все още стъпките ми на думите, на словото. В лириката на
дращят сипея/ а зад превала чувам Иван Теофилов си дават среща
как дъхът им/ сече и настървено ха- античност, средновековие, възражпе въздуха...”, но в края на стихотво- дане, настояще, бъдеще. Те съжирението поетът успява да се отърси телстват и преминават едно в друго,
от тях, да ги преодолее и да постигне преливайки се, защото поетът е
равновесие на духа и душевна взрян в бъдещето, пренася миналото
хармония: “Нахлуват образите на през настоящето в бъдещето, в
деня/ във ведър кръг. И ето ме отно- следващото, идващото време. Интево:/ звук, светлина, съзнание и рес и център на поетическото му
обич...” Нерадостните размисли про- внимание са паметници на културадължават и в „Покрай огледалото. та с несъмнена естетическа стойПамет”, в което става дума главно за ност, плод и творение на човешкия
отминалото тоталитарно време. гений. В лириката му класическата
Обезкуражаването на човека е взело яснота съжителства с модерна поевръх. Човекът не намира сили и сме- тика. Неговата поезия е хармонична
лост да се погледне в огледалото, за и стилово разпознаваема. Като поеда не се отврати от това, което ще тика Иван Теофилов стои между
види там, ще се самоотврати от себе Лилиев и Далчев, налице са и роси. Стихове-обръщения четем в мантични елементи. Това е чувствителен и високо интелигентен поет с
НИКОЛА ИВАНОВ
деликатно и ненатрапчиво поетическо въображение. Усещаме едно
свързано с уклона
(лириката на Иван Теофилов) самонаблюдение,
към изповедно-философски тип
поезия. Чрез тревожните самоизпо„Няма”. Суров е поетът, но истината ведни стихове и диалози словото на
е на негова страна. Автострадите за поета често достига до своите
поета са „Екзекуции на тишината” тъжни истини за преходността на
– още един стих-формула-метафора. времето, но не престава да мечтае.
Лирическият Аз иска да вразуми чо- Неговите стихове звучат с различни
века, да го сепне и стресне, да се трепети и тоналност, от тях извират
осъзнае и да спре да се движи по пъ- дълбоки интимни преживявания на
тя на злото.
автора. Тази лирика облъчва читатеИван Теофилов има стихотворе- ля с неотразимата вибрация на мания, инициирани от посещенията терията, превърната в поетична
му във Франция и други страни. магия, със скритите богатства на ду„Марсилия” естествено провокира ха, със сиянието на своята вътрешна
към аналогия с блестящото еднои- светлина. Това са дълбоко откровеменно стихотворение на Димитър ни поетични признания, стихотвоБояджиев. Двете творби са доста рения със своя собствена светлина и
различни в акцентите. Докато Ди- звучене. Стиховете му подтикват
митър Бояджиев е впечатлен и към съпреживяване и общуване,
Художник Николай Русев – “Балчик, погледнат от морето”
потресен преди всичко от миазмите провокират чувствителността ни,
и пороците на Марсилия, то Иван активизират сетивата ни. Тази поетой общува копнежно с тях. Чрез („Безкраен поглед”).
флората и фауната той преосмисля
В центъра на поезията на Иван Теофилов поглежда панорамно- зия е високо етична, нравствено
живота, човешкото битие. Трещи Теофилов е предимно малкият, обобщено на големия град: “И във чиста, сдържана и деликатна,
освирепялата картина” в „Буря” и неизвестен, почти анонимен човек. стремглав диагонал оттук,/ върху изтънчена и благородна, акт на посъщевременно „стройно просиява Няма да срещнем патосно героизи- съдбовния отвес на къщите,/ на ня- чит към Словото. Картините в нея
над света”. Красиво тревожно е „В ране, герои на труда, партийни акти- какво релефно възвишение/ от по- напомнят за личната памет, история
мъглата”, която „ври” в поетичното висти и т.н. Иван Теофилов успява да тъмнял, обрасъл в мъх варовик,/ или желание. Образният пласт на
въображение на Иван Теофилов, се опази от евтиния повърхностен блести като скулптирана от захар/ творбите е осмислящ, дълбок, води
мъглата „снове” с анархията си. оптимизъм, от декларативно- поредната самотна Notre Dame...” ни към основите на живота, покоряНеслучайно в тази драматична наивните стихове. И това е ха- Поетичният поглед на Иван Теофи- ва ни с тревожност и същевременно
картина поетът вижда очертани си- рактерно за него още от първите му лов е по-ведър в сравнение с този на със стремеж към хармония. Иван
луетите на Данте и Вергилий. В стихотворения от 50-те години на Димитър Бояджиев. Иван Теофилов Теофилов е сред ония поети, които
сравнение с великолепното сти- миналия век. При този поет и се стреми към местата, посещавани опитомяват и разширяват прохотворение „Лисиче” на Петър Али- възторгът е интимен, изпълнен с от велики предходници – писатели, странството, изпълват с емоции и
пиев в „Лисица” на Иван Теофилов интимност, сякаш се стеснява да го поети, художници, хора на динамика стиховете и обикновените
акцентът е свързан и с културни асо- изрази на висок глас, за да не го изкуството, исторически личности. думи. Чрез натежалата си от
циации, с човешкото познание. Урба- опошли. По този начин го прави За същността на поезията става ду- мисловност лирика този поет актинистичните картини в поезията му са същностен, дълбок, съдържателното ма в „Говори Ингер Кристенсен”. визира интелектуалната ни чувствистоплени от природата и човешкото винаги надделява над повърхностно- Поезията е: “„аз” и „ти” да се телност и разширява светогледа ни.
дихание. Очевидно той не е поет на то („Творчество”). Но няма как да не срещнат/ отново/ у другите.” Материалният и предметният свят
отчуждението и алиенацията му е усетим сритата гордост на поета от Творбата е провокирана от изказва- е одухотворен, вещите имат свой
неприсъща, някак си чужда. Виде- факта, че именно на обикновения не на знаменитата датска поетеса. вътрешен живот. Иван Теофилов е
нията му понякога са вълшебни.
анонимен човек се крепи света и се Поетът се стреми да обясни и опре- поет на естеството, на природата,
Усещането за човешко при- движи напред. За бащата става дума дели необяснимото и неопредели- лириката му е родена по естествен
съствие в лириката на Иван Теофи- в „Човекът с кръглата шапка”, „Баща мото: чудото на Поезията. В „За път. Чрез нея той въздейства
лов е неизменно. Материалният свят ми” и в други стихотворения, който подхода в поезията” Иван Теофилов върху всичките ни сетива. Неговабез човека е просто безсмислен – то- също е от тези хора. Очевидно баща- предлага едно универсално опреде- та поезия е съчетание между ерува е част от философското разбира- та е сред житейските примери за ление за поезията: „Поезията е то- диция, придобита култура и
не на поета. В неговите стихове на Иван Теофилов. Както и роднините ва, което казва”.
автентичност.
Впечатляващи са краткостишияфона на опушеното фабрично небе („Оредяха”).
Ще завърша със стихотворението
изгряват църкви и викащи джамии,
Нерадостни са размишленията на та на Иван Теофилов – едностишия, „Живях”, което е само от два стиха:
пазарът. И без да иска, човекът се поет в „Този пейзаж”. Лирическият двустишия, тристишия, четиристиза гордата наслада и
усмихва и настава Светлина. Аз споделя притесненията си от чо- шия, петстишия. В тях в пределно
за злорадството на времето.
Кръчмичката, където се събират же- вешките несъвършенства, от чувс- концентрирана форма поетът успяТакава е истината за времето, в
лезничарите след работния ден пое- твото за безнаказаност и ва да постигне максимум смисъл с което живя, живее и твори Иван
тът я вижда като влак, изпълнен с всепозволеност, за което така минимум думи. В тях е „тясно на ду- Теофилов. Бих добавил, че този поет
викащи мъже, които спорят „като страстно говори великият Достоевс- мите” и „широко на мисълта”, по ду- живя и живее с достойнство и тавъв нямо кино” („Кръчмичка”). Обе- ки. Човекът не си прави поуки от мите на философа. Лампите са лант.
мите в поетичните творби на Иван историята, не се учи, злобата и „Светли глъчки в нощта” („Лампи”).

АЗ СЪМ СИНОНИМНИЯТ ЧОВЕК НА САМОТАТА...
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От стр. 1

Чисто човешкия стремеж към
съхранение и вечност го провокира
да мисли за събитийността, която
идва не отвън, от света, а произлиза
от самото човешко тяло. Защото само когато разрушиш формата, когато отрежеш от нещата, те се
преобразяват. По този повод авторът изповядва: „И за мен самият е
интересно да установя, че в ученическите си години рисувах поабстрактни работи, а след това се
насочих към класическата живопис
- обратно на повечето мои колеги.”
Това равновесие, което е именно
върховното достойнство на класическото изкуство, е израз на една
сигурност, която е прибежище от
трагичната неустойчивост на този
свят и тържество над непрекъснатото рушене на нещата, и се
изгражда само от чувство за мярка,
от красота и съвършенство: „Петербург, където получих образованието си, е за мен като един
Константинопол - огромен град с
огромен дух. По мое вътрешно
чувство не е случайно, че учих там.
Виолетовата руска душа ми е
близка.“
Художникът Николай Русев е почитател на класическата живопис в
изкуството, въпреки, че в американския и английския арт печат, където са се появявали отзиви за
изложбите му там, определят
творчеството му като „съвременно
европейско изкуство”. Воден от
трескаво, неутолимо безпокойство,
Николай Русев се мъчи да обгърне с
безмилостна любов този неспирно
променящ се свят, застрашителен,
несигурен, терзан от непрекъснато
развитие. А това означава: неговите
сюжети са и сюжети на художниците от всички земни меридиани.
Ярко доказателство за това са
циклите „Коне“ с две голямоформатни работи, „Природа“ с 5
пейзажа с разлика от 11 години,
„Битки“, включително титулната
„Завръщане“, „Тамплиери“ с два рицарски сюжета, изпълнени в характерната за Николай Русев
пастелна сиво-охрено-синя гама.
Заедно с Марина Николай Русев
работи активно по множество
творчески проекти, неговото присъствие бележи арт събития, семинари и фестивали, участва в
национални и международни пленери. След дългото си отсъствие от
страната и работа за църквите на
Ватикана в Далмация, художникът
като че ли отведнъж сътвори монументални творби като „Тайната вечеря”, „Св. Георги”, „Св. Йоан” и др.
Това в никакъв случай не е хиперреализъм, чиято имитираща
илюзорност съперничи с каноничните религиозни образи, а повече критично художествено виждане,
което поставя човека в центъра на
естетическите търсения на художника. Първата показвана монументална живописна творба на
Николай Русев е “Вратата - Апокалипсис по Йоан” (1998 г.). В
същността си тя е концептуална работа, но изпълнена с класически
живописни средства. Съставена е от
12 платна с различен формат, разположени в 4 панела с възможност за
визия на 360 градуса. Във “Вратата...” могат да се забележат и експериментите на художника с
обратната перспектива. За тази
творба художникът споделя: „Вратата…” е в моето ателие, като премина през сградите на община
Варна и Археологическия музей, две
години бе в Двореца на културата и

ЛИЧНИТЕ ВСЕЛЕНИ НА НИКОЛАЙ РУСЕВ
НИКОЛАЙ РУСЕВ

Николай Русев е роден на 21
септември 1969 г. Завършва
средното специално художествено училище по приложни
изкуства „Д. Добрович” в Сливен, а през 1995 г. магистратура

по графика и живопис в Руския

спорта, участва във фестивал за 24
май и в други прояви. За тази работа се иска пространство, поне 10
метра, за да се вижда добре. Имам и
други такива планове, но не мога да
ги реализирам поради материални
причини.”
Интерпретацията на борбата на
Свети Георги със змея също е
разработена едновременно с финес
– светецът и коня му са изпълнени в
бяло и злато, и с размах и баталност
– ламята е в огнено-червени краски.
Интересно за тази картина се оказва
авторовото колкото естетическо,
толкова и психологическо послание:
„Свети Георги е конник и убива
змея, но аз го рисувам винаги в момента, в който се кани да убие змея,
динамиката е по-друга. Тук ме
вълнуват кръговратът на времето и
духа.”
Николай Русев работи и пейзажи, които винаги рисува от натура.
Без опит да се абстрахира от дългата история на пейзажната живопис,
докато следва природата и/или се
стреми към реалистично изображение, художникът постига едно
завладяващо и убедително с искреността и проникновеността си
отражение на проявленията й в живота на изграждащите я, изтъкаващи я първични елементи.
Пейзажите му са структурирани
единно, не акцентират, нито изразяват противоречия, изобразеното не
предвещава друго битие, а се намира в пълна хармония и единство с
въобразеното. В пълното потапяне
в мига – в тук и сега, панорамите не
толкова се разгръщат, а по-скоро са
употребени за загръщане на неподдаващото се на описание атмосферата, създават най-внимателно подготвена рамка за процесите и сетивни внушения, които
недоловимо протичат в нея. Всичко
това се случва при пълно отсъствие
на илюстративност или уподобяване, без имитация или „кодиране”; и
е изпълнено с удивителна
виртуозност и лекота.
Изключително събитие не само
за варненци бе изложбата „Рицари
на своето време”. Рисунките с туш и
акварел Николай Русев подготвя

държавен педагогически университет “А. И. Херцен” - Санкт Петербург.
Твори в областите живопис
(кавалетни и монументални
форми), рисунка, графика и скулптура, като предпочита баталните композиции и творбите с
религиозна насоченост. Илюстрирал е три книги с детски
приказки и поезия.
До 2012 год. има 13 самостоятелни изложби и
30 съвместни изяви със
съпругата си Марина Варенцова-Русева. Индивидуалните изложби на
Николай Русев във Варна
са три - в галерия „ 6+”
(живопис, декември, 1995
г.), в Центъра за съвременно изкуство (ноември,
1998 г.) и в галерия „ Палас”
(ретроспективна
изложба - графика и рисунка, февруари, 1999 г.).
Участва в художествени
изложби в Пловдив, Со-

фия, Лондон, Ню Йорк, Анкара,
Будапеща, в международни форуми в България, Англия, САЩ,
Сърбия, Румъния, Хърватия,
Австрия, Франция и др. Досега
художникът има две изложби в
лондонската галерия „ Alchemy”,
и една в галерия „ Агора” в Ню
Йорк.
Негови картини са собственост на лица, организации и колекционери от България, Русия,
Германия, Холандия, Белгия,
Швеция, Швейцария, Франция,
Италия, Малта, Мароко, САЩ,
Канада,
Великобритания,
Югославия, Гърция, Дания.
Николай Русев е участник и
организатор в множество национални и международни пленери и художествени проекти във
Варна, Балчик, Чикаго - САЩ,
Ядертина - Хърватия. Основен
двигател и идеолог на групата
творци „ Скендерман”.
Понастоящем живее и твори във
Варна.
Носител на награда „ Варна“.

специално за изложбата в
Парк-музей
„Владислав
Варненчик”. Баталните композиции
и творбите с религиозна тематика са
предпочитани от художника. В тези
монументални композиции Николай Русев вижда алегория на вечната борба между доброто и злото,
докато в платната с религиозна тематика, където често могат да се
срещнат образи, взети от историята
или библейските притчи, прозира
вечния стремеж на човека към съвършенство и извисяване: „Обичам
да рисувам коне, представям си

художникът е човек, който се занимава с изкуство, а не с визия.
Изкуството не е шоу, то се нуждае
от силни личности. Цялото ми
творчество е изпълнено с криле и
битки, а лириката в него присъства
само като лукс.” Стотиците му
картини до този момент са доказателство, че изкуството и цялата му
прилежаща, вербализираща го като
идеи история е една история на
подредбата, на неизкоренимата вяра, че е възможна все по-нова и нова подредба на онези вълнуващи
неща, на същите неща, които ве-

Художник Николай Русев – „Битка - Александриада”

дрънкането на желязото, на оръжия. Това обаче е романтичната
страна. Това, което остава след боя,
не е толкова красиво и дори е
ужасно. Имам и такива работи. Сега
дори правя цяла серия с такива
картини, ... Тази серия ще включва
батални композиции в доста големи
формати, повечето плод на моето
въображение, но ще има и на конкретни исторически теми, например
превземането на Плевен от руските
войски на 10 декември 1877 година.”
Сред творбите от изложбата могат
да се видят няколко батални сцени,
полски и унгарски воини, както и
български конник, в пълно бойно
снаряжение.
За Николай Русев творчеството
не е състезание и не е важно какво
художникът мисли за себе си като
художник: „Изкуството има категории и аз се стремя към тях. За мен

роятно са няколко и могат лесно да
се изброят. И че във всяко ново
пренареждане се ражда различност,
която да обхождаме с нови инструменти за изследване на новата й
красота: „Човек трябва да внимава
какво си пожелава, цитира любим
анекдот Николай Русев. И винаги
внимава с желанията си. Рано или
късно, те се реализират. Но когато
това стане, човек трябва да е готов
да отреагира. Защото сбъднатата
мечта си има и позитивна, и негативна страна. Останалото? Обикновено то идва отвътре. Да правим
каквото трябва, пък Божа работа е
какво ще стане, казва Николай.
Всички искаме да се харесаме на
Господ. Но той дали ще ни хареса?”
Николай Русев е сложна, противоречива и в известна степен, дори
„загадъчна” личност, но съществува
ли закономерно съответствие

между психологията на автора и
психологичния свят на неговото
произведение? Сигурно не. Не и в
този случай. Интересът на художника към изображението като
„актуално” във времето си и
изследването на тази актуалност
при него е и „помощно средство”,
задължително впрочем, средство за
нещо друго. Помощ за разбирането,
чиято цел обаче е другаде. Творбите
му преди всичко отварят лични вселени, стремят се към трайните
истини, принадлежащи на дълбочината на човешките вълнения.
Бурният кипеж в неговите платна
говори не за разколебаност на
творческата инвенция, а за едно
трансцедентно сливане с душата на
всемира, което го тласка все подълбоко в бездните на действителността.
Николай Русев вярва, че всяка
изложба е креативна среда, която
създава и развива специфична
връзка между хора и обекти. Затова
и със своята съпруга Марина са
толкова иновативни и деятелни:
- голяма съвместна изложба със
съпругата си Марина Русева в Галерията на Българския културен институт в Берлин
- две изложби в Санкт-Петербургския културно-исторически
музей Ермитаж
- рисуване в църквата „Свети
Георги” на остров Вир (Хърватска)
- пленери в Сърбия (Зайчар,
2009), няколко пъти в Хърватска
(Ядертина и Задар - международното събитие „Глаголически Ренесанс”).
- арт панаир в Анкара през 2008
- арт панаир в Инсбрук (Австрия)
- експозицията „15 години несамота” - съвместна изява-изложба в
сградата на Парламента. - в нея Николай и Марина показват квинтесенцията от своето творчество – в
тридесет и две творби са представени различните техники – маслена
живопис, графика, рисунка и
различните жанрове - пейзаж, натюрморт, портрет и др., в различните течения, в които са
експериментирали – от класически
реализъм до абстракционизъм
- и пр.
„Който иска да направи нещо
добро или полезно, не бива да залага на всеобщото одобрение или
възхищение, нито да го желае, а
напротив, да разчита на симпатията
и подкрепата на няколко големи
сърца и на още неколцина други.” –
пише Ренан в една своя статия.
Именно от тази устремност на Николай Русев се получава
въздействието на неговите картини.
В нея се съдържа непокътната непосредствеността на впечатлението
и тя се предава на зрителя. Има нещо необикновено в чувството му за
рисуване - че трябва да влезеш в
огъня, за да драматизираш формите, да ги изпълниш с движение и
ритъм. Именно така един художник
може да се отдаде с могъща, безусловна страст, освободена от всякакви задръжки, на най-присъщите
си и най-съкровените си пориви
Би ли могъл да рисува другояче?
Човекът трябва да бъде смирен пред
величието на битието, защото е
крехко, но изящно и одухотворяващо. Детайлите в малките ни светове
са всъщност бисерите, които
превръщат всекидневието във
вечност. Изкуството е нещо самотно, но то също свързва хората и
има социален аспект, което е чудесно.
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ИВАН ОВЧАРОВ

МИСЛИ

ЛИРИЧНА ПСИХОГРАМА
НА ПРОКОПИ ЗАКОПАНОВ
*
НА МАЛКО СЕМЕЙНО
Толкова малко искам, но няма кой да ЩАСТИЕ
ми го даде.
*
На Сияна и Иван
Ако знаех, че животът е толкова кратък, нямаше да се родя.
СВАТБАТА
*
Имаше лоша памет само в отделни Стига вече очакване!
Стига вече бленуване!...
случаи.
Най-накрая със нея – бракувани!
*
Смяташе се за Бог. Не му се умираше. Ще си носим сами хляба,
ножа и ситото –
*
В морето на живота - удавници до живот!
Да е здраве!
колкото щеш.
Честито!
*
Издигнаха го, за да се провали.
Препоръка на психоаналитика
*
Не е достатъчно само да живееш. Прокопи
Трябва и да правиш нещо.
Да се чете по повод и без повод –
*
делата грешни да поправя словото!
Безделникът всеки ден празнува.
*
„Във виното е истината”... за много 10 ГОДИНИ ОТ СВАТБАТА
пияници.
Да не беше дочакано!...
*
Завистта е човешка черта, но скрива А банкет за сбогуване...
Че сега:
човещината.
все докрая бракувани!...
*
Не смееше да се рови в миналото. Да За награда –
в мен хляба,
не се изцапа.
в нея –
ножа и ситото...
ТРАС КИСЕЛОВСКИ
БОРОВИ ИГЛИЧКИ
*
Не от религиозни, а от целогодишни
пости, народът остана по кожа и кости.
*
Прогнози: през 2014 година мнозина
ще бойкотират „Топлофикация” и ще
преминат към "Топлофиркация”.
*
Президентите на всички държави
трябва да произнесат новогодишните си
приветствия пред Детектора на лъжата!
*
Дядо Мраз или Дядо Коледа предпочитам? От Дядо Мраз ми става студено...
*
Пропиляхме си годините. Сега много
ни са скъпи дните ни.

Да не пиеш ли?!...
Друг път!
Честито!

НОВОГОДИШНО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Баницата за нас...
ПРЕТЕНЦИИТЕ
НА ВНУЧЕТО
По-малко обещания,
повече завещания!

Много важно:
кой хляба,
кой ножа и ситото...

АВТОПОЖЕЛАНИЕ
Да сме живи и невредими през Новата
2014 година.
Другото ще го уредим с приятел или
роднина.

Препоръка на психоаналитика Прокопи:

Препоръка на психоаналитика Прокопи:
Да го чете веднъж мъжът,
но предвидливо –
на датата!
И после
да пие мълчаливо...

50 ГОДИНИ ОТ СВАТБАТА

Тук боли...
Там сърби...
И дори другаруваме!
Общо взето –
НОВОГОДИШНИ РИМУШКИ все още бракувани.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ
СНИМКИ
Яж и пий народе!
Не губи кураж..
Ще снимат празничен репортаж...
ГРИЖИ КЪМ
ПОДРАСТВАЩИТЕ
Учим ги още от малки
да сурвакат с бухалки!

Да е здраве,
поне...
Ах!
Честито!

Да се чете в дует
и всеки миг, когато
пак оня, що сдобрява през нощите
благато,
напомнящ колко много
до тук бил взел и дал,
и вече уталожен
се прави на умрял!

ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА:
Не е щастие да загрухтиш от насита,
а когато си тръгваш от всичко опитал!

ИВАН КЬОСЕВ

ДОН ЖУАН
Преди да стане ловък прелъстител
той беше цирков звероукротител.

Клеча и чакам пак да ми се случи...
Уви, отиде ти при друго куче.

ПРЕДВАРИТЕЛНО
УСЛОВИЕ
Конкурса може да спечели
само лице
от зодията „мекотели".

НОВОГОДИШЕН СЪН
Законната разходка, законната съпруга.
Пийни си чаша водка, сънувай, че си
с друга!...
РАЗГОВОР
ПО ТЕЛЕФОНА
КУЧЕШКА
Ако бучи, ако фучи - говори с подчинените.
ИСТОРИЯ
Подхвърли ми ти кокал кат' на куче, Ако мълчи, ако сумти - говорят му
„големите”!
но кокалът в сърцето ме улучи.

ТУРХАН РАСИЕВ

КЪДЕ Е БАБА КОЛЕДА?!
Не знам вие какво правите, но аз като
нямам работа си задавам разни въпроси и
се мъча сам да си отговарям на тях.
Например сега всички ни е обхванало
коледно настроение. Улиците, площадите,
витрините са празнично украсени.
Всички купуват новогодишни подаръци
или се опитват да отгатнат какво ще им
донесе Дядо Коледа. Всички мислят и говорят за белобрадия старец с чувала, а за
Баба Коледа никой не обелва! То бива
дискриминация, ама чак пък толкова!
Затова първо на себе си зададох въпроса: „Къде е Баба Коледа!” Наистина къде
е? Може би и тя като много баби има
квартиранти – студенти, и сега ги дебне
за наема, който не са платили от шест месеца - си рекох. Но този отговор не ме задоволи.
Сетих се, че и съседите имат наемател студент. Качих се на тавана и почуках на
вратата му. Беше разтворил някаква дебела книга и се готвеше за сесията.
- Извинете, че ви безпокоя – рекох. Да знаете нещо за бабата на Дядо Коледа?
- Какво например?
- Например, защо Дядо Коледа не взема и Баба Коледа със себе си като разнася
подаръци?
Студентът сбърчи чело, почеса се по
тила и рече:
- Не знам! Такъв въпрос нямам в нито
един конспект! – и започна да кълве.
Реших да попитам и други я хора.
Облякох новия си, току що обръщан
балтон, завих си врата със стария си шал
и се отзовах на улицата!
И не ще ли насреща ми се зададе леля
Гинка с пълни пазарски чанти. Изглежда
доста съм бил се замислил и затова тя ме
изпревари с въпроса си:
- За какво си се замислил бе съседе?
За да не ме затрупва с други въпроси,
веднага отговорих:
- Мисля над въпроса: „Къде е Баба Коледа?”

- Ами Дядо Коледа както всички мъже
подценява жената и не я води никъде...
- Може би...
- Няма „може би”! Баш така е!!!
Малко по-нататък срещнах Ганчето стара мома на тридесет и пет плюс осем
години. След като я поздравих предварително с коледните и новогодишни
празници, веднага й поставих въпроса за
Баба Коледа. Тя малко се зачерви, свенливо ме погледна и дискретно рече:
- Не зная, може би Дядо Коледа да е
стар ерген?! Веднага възразих:
- Не може да бъде! Ако е стар ерген, от
къде на къде Снежанка ще бъде негова
внучка!?
Тя вместо отговор се намуси и тръгна.
Не се ядосах. Така правят всички стари
моми, когато не им харесват отговорите.
Или тях самите.
Позвъних на вратата на един адвокат,
специалист по бракоразводни дела. Казах
му, че съм журналист - пенсионер, за да
не ми иска пари. След като се съгласи да
отговори безплатно на въпроса ми, го попитах:
- Да знаете защо Дядо Коледа се движи
без Баба Коледа из улиците на града? Да
не би да са пред развод?!
- Няма такова нещо - подскочи от стола адвокатът. - Ако имаше такова нещо, то
Дядо Коледа първо на мене щеше да се
обади.
Прибирайки се отчаян, неполучил
отговор на въпроса си, се отбих при Баба
Минка, моя бивша хазайка от студентските ми години. Влязох в хола и какво да видя? Голямата стая беше заприличала на
детска градина!
- Бабо Минке, рекох - да знаеш защо
Баба Коледа не ходи заедно с Дядо Коледа
да разнася подаръци?
- Ами, ако тръгне и тя да разнася подаръци, кой ще гледа нейните малки внучета, бе?! - скара ми се тя, че не се досещам.
И аз приех нейния отговор за най-правилен...
Ако вие имате други предположения за
Баба Коледа, може да се обадите в редакцията на вестника!
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Д А Г И П О М Н И М С УС М И В К А
ТУРХАН РАСИЕВ

ВЪРБАН БОРОВ
(1931 – 2006)

Истинското му име е Димитър
Върбанов, но всички го познаваха като Върбан Боров. Нe знам
по какви причини беше приел този псевдоним, но той му
подхождаше - хем върба, хем бор.
С една дума - рядък, неповторим
екземпляр!
Той е роден в гр. Елхово и тук
завършва средното си образование с много висок успех. Но
въпреки това не успява да стане
студент.
Защото
местният
партиен лидер не му издава служебна бележка за следване - бащата на бъдещия хуморист и
сатирик не е одобрявал мероприятията на народната власт.
А синът - напротив! Участва
активно в строителството на социализма. След уволняването си
от казармата всички от взвода
идват в Девня и създават
матроска бригада, за да влеят
своите сили в строежа на Содовия завод „Карл Маркс”. След
пуска на завода остава на работа
тук. Работи и учи задочно в
Електротехникума във Варна и
Машинно-елетротехническия
институт – София. Запознах се с
Върбан Боров в Содовия завод,
където преди да стана студент
през 1964 г. работих в ОТК на завода. През обедните почивки са
виждахме в редакцията на заводския вестник „Химик”.
По-късно, през пролетта на
1977 г., когато ме засилиха от ОК
на БКП да подсиля редакцията на
в. „Девненски възход”, по-отблизо се запознах с този неуморим
радетел на културата. С дейността си той ми напомняше на
едновремешните народни будители. Работният му ден, заедно с
пътуването, продължаваше от
шест часа сутринта до шест вечерта. Често оставаше до късно
да ръководи репетициите на самодейните тeaтpaлни, певчески и
естрадно-сатирични състави. Повечето от сценариите за хумористичните спектакли ги пишеше
сам.
Той ръководеше и литературния клуб „Владимир Башев”
към младежкия дом в кв. „Повеляново”. Тук израснаха поетите
Атанас Коев, Христо Германов,
Кирил Аспарухов, Сашо Серафимов и прозаикът Ангел Г. Ангелов. Помогна им при издаването
на
поетическия
сборник
„Девненско ято” и книгата
„Утрини от рамене”.
Върбан Боров беше неуморим
при организирането на културни
прояви в Долината на голямата
химия. Когато беше свободен от
обществени ангажименти, отделяше време и за собствено
творчество. Пишеше хумористични разкази и фейлетони,
които публикуваше предимно
във вестниците „Народно дело”,
„Труд” и „Стършел”. Негови
творби се появяваха и в други
периодични издания и литературни
сборници.
Активно
сътрудничеше на хумористичните предавания на Радио Варна,
Радио София и БНТ.
В творческата му биография
може да споменем документалната книга „Голямото начало” исторически очерк за строителството на Содовия завод в Девня

(1983); две негови пиеси - „Музикален момент” и „Невидимият
изстрел” са отличени на един и
същи анонимен конкурс за
съвременна драматургия (1981).
„Музикален момент” получава
втора награда и е излъчена
трикратно по БНТ като постановка на Телевизионния театър
(1982).
След промените на 10.Х1.1989
г. успя да издаде и две книги:
„Дневникът на Ева” – разкази и
новели (2002), и „Български патент” – сборник с шоуразкази и
четива (2004). Той е автор на повече от 1000 хумористични
разкази и фейлетони, писани
през периода 1956-2002 г. Повечето от тях заслужават да се поя-

във Варна и новоизлезли книги.
Многобройни
са
неговите
интервюта с изявени естрадни
певци, артисти и писатели от
столицата. Поддържаше близки
контакти с Радой Ралин и други
български сатирици. Върбан Боров беше инициатор и на
Девненските
литературни
празници и други културни
прояви в града.
Аз не познавам друг творец,
който да е направил толкова много за развитието на културата в
Долината на голямата химия.
Обаче днешните девненски
общинари и политически лидери
едва ли се сещат за него. Иначе
отдавна да са преименували някоя улица или едно от читалищата на негово име. Най-много от
всички Върбан Боров заслужава
това. Той беше и член на Сдружението на писателите във Варна.
ВЪРБАН БОРОВ

КОЛЕДНО ПРАСЕ

вят в книга, но няма кой да ги
издаде. Единственият му син завърши право в София, залюби
френска мома, ожени се за нея и
запраши във Франция. Добре че
внучето носи първото име на дядо си - Димитър.
В трудовата биография на
Върбан Боров след 1980 г. могат
да се посочат работата му като
секретар на Съвета за култура в
Община Девня, бил е уредник на
Музея на Мозайките и журналист в „Седем дни”, където работи до закриването на вестника
през 2000 г.
Аз го познавам повече като
журналист. Много добросъвестно, дори педантично се отнасяше към журналистическите си
задължения. До последния момент поправяше материалите си.
Винаги
пишеше
по-дълго,
отколкото му определях предварително в макета. И когато се налагаше да съкращава, сякаш
нещо се късаше от сърцето му.
Предимно пишеше рецензии и
отзиви за театрални постановки

Телеграмата беше прекалено
кратка, но изпълнена с богато съдържание: „Чакам ви в събота на
коледно прасе. Петко.”
Държах я в ръцете си, онемял
от щедрата покана на моя приятел от войниклъка, а срещу мене
цялата ми фамилия чакаше със
затаен дъх.
- Е, какво - заминаваме! - продумах със задавен от вълнение
глас.
Мощно „Ура” разтърси панелната ни обител. Жена ми и децата скачаха от радост,
прегръщаха се със светнали лица
и се целуваха, както преди месец,
когато им бях донесъл цял килограм кренвирши. А аз ги гледах
с умиление и бършех радостните
си сълзи.
Какъв приятел беше този
Петко - вече 35 години откакто
сме се уволнили, а той беше все
така безкористно верен на войнишката ни дружба. Ту ще ни
направи свидетели и съучастници в жертвоприношението на някое гергьовско агне, ту ще ни
покани на кръщелен ритуал на
някое поредно внуче, ту ей тъй,
без предупреждение, по Димитровден или Никулден ще ни
изненада с някоя кошница грозде
или торба с орехи. И да кажа, че
искаше нещо в замяна - не,
просто от привързаност и добри
чувства.

Аз му пращах честитки за Нова година и Първи март, а той ми
отвръщаше с някоя покана за колет. Петкова работа. Не му се
сърдех за това. Нито той на мен.
А сега, в тоя недоимък, когато
цяла година не се бяхме виждали
и чували, и си мислех, че кризата
неумолимо пресушава приятелските чувства, дойде неговата човешка и топла покана. И не
„заповядайте”, не „каним ви”, а
„чакам ви”. Как да не го обичаш
такъв човек!
Вечерта до полунощ не можах
да заспя. Ама и как да ме хване
сън при такава невероятна перспектива - сега, когато месото стана деликатес, а деликатесите
станаха недостижими като Чомолунгма, аз притежавах купон за
толкова свински пържоли,
колкото можеха да поберат стомасите на цялата ми фамилия. И
при това напълно безплатно. И за
какво - само в името на доброто
старо приятелство. Защото това
прасе Петко можеше да си го
изяде сам със своята челяд, можеше да го продаде на свободния
пазар или да го изнесе срещу валута. Или пък да устрои един
благотворителен курбан за цялото село, за да се разчуе името му
като на светия. А той предпочете
единствено мене. Кой нормален
човек можеше да остане равнодушен към такова внимание.
Изведнъж ме клъцна нечакана
и невярна мисъл: ами, ако Петко
се е пошегувал и аз взема, че се
замъкна с целия си фамилен
състав - ще стана за смях на цяла
България. Кой нормален човек
ще вика на коледно прасе пет души заради едното приятелство.
То не ти е едно време, сега е криза. И веднага прогоних черното
съмнение - не, Петко не можеше
да се гаври така, той е истински
приятел. Да, но после ме сви стомахът за друго: ами, ако телеграмата е пратена миналата седмица,
а аз я получавам едва днес?
Скочих веднага и светнах
лампата в кухнята.
- Какво, съмняваш ли се в нещо? - попита жена ми разтревожена. Явно и нея нещо я
глождеше и не можеше да заспи.
Слава Богу, всичко беше наред
- адресът, датата и клеймото от
Бяла Паланка, Петковото село. А
текстът
беше
ясен
и
недвусмислен: „Чакаме ви в събота на коледно прасе.”
Легнахме си успокоени.
- Трябва да му отговориш още

утре с телеграма - размишляваше
на глас жена ми, - да не си помисли, че няма да идем или че не
сме получили телеграмата и да
вземе да отложи Коледата.
След това помълча, помълча и
пак зашепна:
- А може би е най-добре да се
чуете още веднъж по телефона.
Приех предложението и се
унесох - в петък вечер вземаме
влака, на другия ден Петко ни чака на гарата, прегръщаме се
както винаги по мъжки, после
пристигаме у тях и сядаме.
Почваме с ракията и хубавите
мезета, после идва ред на бахура
и пържолите, децата ядат с
лъснати от мазнината бузи, а ние
си пием винцето с Петко и от
време на време присягаме към
чиниите. На това място се сетих,
че трябва да предупредя децата
да не преяждат, защото прясното
свинско е вкусно и човек се полъгва.
На сутринта се събудих с
ведра душа и с желание за песен.
Заварих жена си с хладен поглед
и изстинало лице.
- Ти знаеш ли колко струва билетът до Бяла Паланка? - попита
тя без интродукция. - Четиридесет и седем лева и петдесет и две
стотинки. И още толкова за връщане - деветдесет и пет лева и четири стотинки. Умножено по пет
- защото сме петима, какво ще се
получи - че това Петково прасе
ще ни излезе златно. Със същите
пари ние можем да си купим цяла
свиня и за цял месец да си осигурим препитанието, че и да ни
остане.
В настъпилата пауза усетих как
желанието ми за песен се стопи и в
гърдите ми заседна тежка буца.
Стисках в джоба си телеграмата на
Петко и съчинявах текста на отговора, който трябваше да му изпратя:
„Не коли прасето. Точка. Гостуването икономически неизгодно. Точка.
Приятелството отлагам за по-добри
времена. Точка.”
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