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Тази дума я чувствам така, както я изписах. Най-общо означава че е нещо пре-
ди „говореното“, нещо, което въвежда читателя в една стая, или го отвежда в 
друг свят или въобще прави нещо, което ще е от полза за последващото.

През 1848 година първият български романтик даскал Кръстьо Пишурка 
(впрочем, талантлив поет) слага една дървена табела на една соба и на нея изпис-
ва „читалище“. И вече 165 години читалищата и литературата са в родствена 
връзка.

Още от ученическите си години членувах в литературни клубове. Клуб „Вла-
димир Башев“ при ГМД „Лиляна Димитрова“ с ръководител Рашко Сугарев, 
журналистическия кръжок при вестник „Средношколско знаме“, по-късно в Ка-
бинета на младите писатели-студенти „Димчо Дебелянов“, при Студентския 
дом на културата, Кабинета на младия писател при Съюза на българските пи-
сатели…

Там не се научих да пиша. И досега мисля, че никой никого не може да научи да 
пише. Но се запознах със страхотни хора, с които сме приятели и до днес.

Харесвам литературните клубове и затова инициирах този проект „Нацио-
нален преглед на литературните клубове“ .Той тепърва ще се развива и ще доне-
се още повече престиж на своите участници. Между тях има завършени поети 
и писатели, нищо, че се водят „любители“ Но кой не е бил любител преди да 
стане известен.

С това завършвам този пред-говор. Трябва да се пишат кратки предговори, 
за да може творбите да бъдат оценявани на спокойствие от своите читатели.

А „АЛМАНАХ 165“ ще има своите читатели. И по-читатели!

ПРЕД-ГОВОР

д-р Николай Дойнов, председател на СНЧ



Като литературен клуб нашата формация съществува от 2000 г. към НЧ „Св. Преп. П. Хилендарски –  
1997 г.“ – гр. Асеновград. Началото е поставено от няколко поети и писатели, а по-късно се включват и хора, 
които умеят да рецитират. Една от първите изяви на клуба е литературно четене под надслов: „Мартенски 
поетични откровения на асеновградските поетеси“. Тези четения са запазени като традиция и до днес. През 
2004 г., 2006 г. и 2007 г. поети от нашия литературен клуб са включени в Антология „Читалищни поети“, а през 
2005 г. по идея на читалищните творци е издадена малка поетична Антология „Асеновградски поети“. През 
цялото това време дейността на клуба набира скорост, като постепенно се включва в много мероприятия от 
регионален мащаб, представя книги на различни автори от града и страната, прави самостоятелни рецитали, 
поставя поетични спектакли и с тях гостува по покана на други читалища и организации. На 19.02. 2010 г. се 
проведе ритуал за даване на име на литературния клуб. Той прие името „Орфей“. За кръстник беше поканен 
големият български поет, писател и орфеист Никола Гигов, а орисница на ритуала бе Елена Хайтова. И ори-
саха ни те да ни е леко перото, да ни се лее словото като вода от родопски извор, да се радваме на обичта на 
хората и да вървим все нагоре. Така се търкулна колелото на нашето сбъдване. Постепенно нашите творци 
започнаха да участват в конкурси и да печелят призови места. Самите ние организирахме конкурси за деца и 
възрастни. Станахме фактор в културния живот на града и към настоящия момент негов основен двигател.

На 1 ноември 2018 г. излезе първи брой на нашия вестник „Орфеева лира“. Целта на изданието е популяризиране 
работата на читалището. Вестникът се издава на три месеца, изцяло се финансира от ръководството на 
читалището и се разпространява безплатно. Друго печатно издание е сборник с поезия и проза „Някой докосна 
душата ми“ – литературен клуб „Орфей“ и приятели, който издаваме вече трета поредна година. Целта на 
сборника е популяризирането на съвременната българска литература. Двете първи издания са депозирани и в 
библиотека „БРИТАНИКА“ – Лондон.

Участваме в много конкурси на национално и международно ниво. Само през 2020 г. наши творци имат 
спечелени три награди на национални конкурси и 5 награди от международен конкурс. Работим гъвкаво и в 
екип, работим в съответствие с изискванията на веремето, имаме още много идеи за реализиране.

Василка Дойчева,
председател на ЛК „Орфей“

ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ „ОРФЕЙ“ 

при НЧ „Св. Преп. Паисий Хилендарски – 1997 г.“ – Асеновград
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Василка Димитрова е родена в Асеновград. Работи като медицинска сестра. Пише стихо-
ве, които отразяват нейния вътрешен мир, мечти и стремежи. През годините поетесата 
натрупва солиден архив от стихове, но все още не е събрала смелост да издаде стихосбирка. 
Участва със свои произведения в множество сборници и други литературни издания. Тя е 
един от новите членове на литературен клуб „Орфей“, но с присъствието си като човек и 
поет внася много свежест в нашия колектив.

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА
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Потъвам в червеното на маковете.
В синьото на незабравките се къпя.
Огрява ме на невена оранжево-жълтото.
Ослепявам от белотата на маргаритките.
Листенцата броя:
Обича ме, не ме обича… обича ме.
Лято!
Ягодово-малинов вкус по устните.
Кадифе от праскова.
Кристали от презряла диня…
Плодов еликсир по пръстите.
Лято!
Цветове и аромати.
Хлябът зрее.
Зреят чувствата.
На душата
хамбарите
пълнят се!

Лято
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Родена е в град Пловдив. 
Свои творби публикува в списание „Нов вечерник“, ART day.bg, вестник „Орфеева лира“ 
и Интернет пространството. През 2018 г. излизат от печат две нейни книги: детска – 
„Шарен свят“ и книга с разкази „Наречена с любов“. 
През 2018 година печели второ място в Международен конкурс „Небесни меридиани“-Бъл-
гария-Израел. Същата година нейни разкази и стихове са отпечатани в българо-руски 
Алманах „Мира“.
Наградена с грамота за поощрение от Славянска академия – София в международен кон-
курс „140 години от освобождението на България от турско робство“. 

ЗЛАТИНА САДРАЗАНОВА
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Награда в Национален Литературен конкурс „Ний всички сме деца на майката
земя“ – 2019 г.
Почетна грамота – 2 място с проза, 3 място с поезия и 2 място с есе от Меж-
дународен конкурс „Небесни меридиани“ – Израел-2020 г. 
Почетна грамота – 3 място в Литературният конкурс „Усещане за любов“ – 
2021 г. 

Жената с червената рокля

Всеки петък тя идваше в кръчмата,
жената с червената рокля.
Заставаше там до цветята
и разсеяно гледаше през прозореца.
После проронваше думи, 
които те не разбираха, и щракваше 
с пръсти за едно питие.
Сядаше, кръстосваше
крак върху крак.
Запалваше бавно цигара,
алени устни отпиваха 
чаша винено кървав рубин.
Мъжете стояха безмълвни,
а очите им светеха в мрака.
Накрая почукваше по
стъклото на прозореца 
с дългите си тънки пръсти и 
с последното издихание на цигарата
допиваше чашата „Шардоне“.
Плавно минаваше покрай масите, 
полюшвайки сластно бедра,
а червената рокля се вееше…
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Очите на мъжете светеха във мрака,
те стискаха силно в ръце
чашите със вино и ракия, 
а после
пиеха до дъно горчивата наслада.
Жената с червената рокля 
бавно се качваше в колата си 
и отпрашваше незнайно къде..
Те чакаха, вперили поглед във нищото..
Тя също – петък вечерта.
Денят, в който купуваше 
душите им! 
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Елена Славкова е родена в Асеновград. Средното си и висше образование получава в град 
Пловдив, където завършва ПУ „Св. преп. Паисий Хилендарски“. Въпреки че професионал-
ният є път е свързан с точните науки, тя е влюбена в поезията. Още от ученическите си 
години пише стихове. „Светлина в очите“ е третата творческа изява на поетесата след 
детската стихосбирка „Шарено кълбо“ и поетичните откровения в „Прошка“. Предстои 
є издаване на следващата є книга с поетичното заглавие – „Когато сърцето говори“. През 
последните години участва в редица конкурси. Печели първа награда за рецитиране на 
Яворова поезия – Поморие. Някои от творбите є са наградени от Издателство „Просве-
та“, от читалище „Н. Й. Вапцаров“ – град София, а стихотворението „Нося песента на 
Орфей“ є донесе престижната втора награда от международен конкурс в Израел.

ЕЛЕНА КИРИЛОВА СЛАВКОВА
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Историйо, аз лист по лист разгръщам
от днес назад до древни векове
и там край Онгъла се връщам
при Аспарух във славни боеве...

Прекланям се пред теб, ювиги хане,
че моята Родина съгради!
Събра ти траки, българи, славяни,
предрече им велики дни.

Прелиствам страниците овехтели...
С България издигам се и падам,
ликувам от победи в битки смели,
със Самуиловите войни страдам!

Със цар Борис приех Христови кръст
и буквите на братята свети.
Усетих Симеоновата мъст,
с Асен градяхме крепостни стени.

Как петвековно робство преживях?
С Паисий във килията те писах,
с Раковски гордо знамето развях,
със Левски на бесилото увиснах!

Със Чинтулов и Ботев те възпях
и будех със копривщенски камбани,
на Шипка и край Плевен бях,
не сещах зной, ни студ, ни рани!

Разговор с историята
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В теб писахме със злато и сребро
в година щедра, мирна, плодородна,
а през войните в бедност и тегло
белязахме те със кръвта народна!

Стоя пред теб – икона в храм
и, моля ти се, съхрани
туй що оставила си нам.
За днес и всички идни дни!
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Фани Йорданова е родена в Асеновград. Завършва средното си образование в родния 
град, а след това акушерство в Пловдив. Професионалният є път преминава на четири 
континента: Европа, Америка, Азия, Африка. Изучава няколко езика – френски, английски, 
испански, арабски, португалски. Обича поезията и музиката. Пее в църковен хор. Издала 
е книгите „Щрихи от моя живот“, „Пътят на един църковен хор“ и „Аз, акушерката“. 
Участва в сборника „Някой докосна душата ми“. Член е на ЛК „Орфей“ при НЧ „Св. преп. 
П. Хилендарски-1997г.“ – Асеновград.

ФАНИ ЙОРДАНОВА
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Обичам всичко в теб!
Обичам твоята добра душа.
Обичам погледа ти благ.
Обичам твоето добро сърце.
Обичам милващите ти ръце.
Прекрасен си и незаменим.
Аз искам вечно да те има!
Ела отново и подай ръка,
ще бъда най-щастлива на света!

Обичам
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Роден съм на 11.10.1953 г. в село Цар Асен, Търговищка област. Имам магистърски 
степени по Електрохимия, 1978 г. и по Металургия на Цветните метали от 1990 от 
ХТМУ – София и близо 40 години работих в областта на цветната металургия.
Публикувал съм в сп. „Родна реч“, във в-к „Студентска трибуна“, в сп. „Родопи“, алманах 
„Нова българска литература“ – 2019, 2020, 2021 на фондация „Буквите“, сборник „Някой 
докосна душата ми“ на ЛК „Орфей“ – 2019, 2020 и 2021 и др.
Автор съм на стихосбирките: „Милост за любовта“, 1995 г., „Религия на чувствата“, 
1997 г., „Принц и клоун“, 2001 г. и „Тъканта на живота“, 2018 г.. Под печат е новата ми 
книга „Песни за вчера, днес и краткото ни утре“ на издателство „Многоточие“.

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ КОЛЕВ
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* * *

                  „Няма такава държава“

България не съществува.
О, зная го. Живял съм там.
Отдавна птици не сънуваш.
Не питай, откъде го знам.

Не чуваш песен на жетварка.
Деца и внуци – ни следа.
Обида и тъга без мярка
и смътно чувство за беда.

Отдавна птици не сънуваш…
Не питай откъде го знам.
България не съществува.
Уверен съм. Родих се там.



19

Роден съм на 18.12.1943 г. в град Асеновград. Завърших гимназия в Асеновград, военна 
служба и университет в Пловдив. Работил съм като проектант в ТИЦ Смолян и ОНС 
Пловдив, като н-к смяна в КЦМ-Пловдив, а от 22 години отглеждам череши в своята 
42 декара градина в Асеновград, член на ОКСПЗ-Област Пловдив, безпартиен. Писател, 
поет, изобретател, еколог, философ, бизнесмен, създател на „Българска динамична и ста-
тична йога“, неофициален световен рекордьор на коремни преси с пет  рекорда през послед-
ните 20 години. Издал съм 4 книги: „Духът на истината –Духовно израстване“ – 2005 г., 
„Гимнастика за ума“ – 2006 г., „Българска динамична йога“ – 2013 г., достигнала до тре-
то място по продажби в „Хеликон“ и „Българска динамична и статична йога – Дамян 
Глуховски“ – 2017 г. от поредицата: „Път към съвършенството“. Книгите са преиздавани. 

ДАМЯН ГЛУХОВСКИ
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Умният и глупавият, красивият и грозният, до-
брият и лошият, бедният и богатият, колкото и да 
са различни, всички са деца на Бога! Но това не е оп-
равдание за глупавия да не поумнее, грозният по тяло 
да не е красив по душа, лошият да си остане лош, а 
умният да е порочен! 

Божественото у човека, това са вярата в добро-
то и стремежът му към съвършенство!

Сравнете великите технически постижения на чо-
вечеството, стъпило на Луната, с примитивния на-
чин на мислене на голяма част от хората, който не се 
е променил съществено през последните няколко сто-
летия. Чудно ли е тогава, че светът, в който живеем, 
е свят на посредственост, несигурност и порочност, 
изпълнен с мъка и страдание? И кой друг ще промени 
света към по-добро, ако не самите ние, започвайки от 
себе си?

Бъдете силни, смели, мъдри и щастливи, живейте 
целенасочено и рационално, уверени в собствените си 
сили и щастливата си Съдба!

В един прекрасен ден, когато животът ни на тази 
Земя е към края си, всеки от нас ще разбере, че най-го-
лемият ни враг не е съседът, който ни тормози, на-
чалникът, когото не понасяме, престъпникът, който 
ни насилва, или държавата, която ни ограбва, вместо 
да ни помага и закриля. В този ден на истината ние 

Извадки от книгата „Духът на истината – духовното израстване“

ще разберем, че най-големият ни враг не са хората от 
другите религии, партии или раси, а собствените ни 
слабости и пороци...

В резултат на неразумното развитие на човешката 
цивилизация равновесието в природата на Земята е 
нарушено до такава степен, че вече е започнал Всемир-
ният потоп. Ако нещата не се променят драстично 
през следващите 1-2 десетилетия, наводненията, ла-
вините, свлачищата, ураганите и земетресенията ще 
станат ежедневие. Още през това столетие под ни-
вото на моретата и океаните ще се окажат стоти-
ци населени места, а след това и обширни части от 
континентите! В следващите години и десетилетия, 
наред със засилващите се природни бедствия, ще се 
засилят и масовите епидемии, причинени от стари 
и нови вируси и други болестотворни микроорганиз-
ми, от което ще загинат милиони и милиарди хора и 
животни!

Страшно е, като се помисли, че ООН, която би 
трябвало да се грижи за развитието и благоденстви-
ето на цялото човечество, не включва в основните 
си 5 приоритета най-страшния бич на човечеството 
– огромната пренаселеност на Земята с човешки съ-
щества и питомни животни! През последните пет-
десет години населението на Земята се е удвоило и 
продължава да се увеличава!
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Образованието е натрупване на чужди знания и 
опит по пътя на запаметяването и наизустяването.

Възпитанието е процес за създаване на добри и по-
лезни навици и рационално мислене.

Образованият знае, възпитаният – може.
В процеса на образованието най-ценното качество 

е силната и трайна памет.
Най-важното при възпитанието е правилният на-

чин на мислене, превърнат в добри навици.
Образованието прави хората подобни и еднакви, а 

доброто възпитание-различни и уникални.
Образованият сляпо вярва и се доверява на чуждия 

опит и знание, а възпитаният най-напред се съмнява, 
а след това проверява и сравнява с личният си опит.

С развитието на техниката и особено на ком-
пютърните технологии ролята на образованието и 
знанието все повече ще се обезценява, докато ролята 
на възпитанието  все повече ще се засилва, защото 
натрупаните знания ще стават все повече и повече, а 
хората, които ще могат правилно да ги използват – 
все по-малко и по-малко. Нашият XXI  век ще е време-
то на знаещите кретени.

Добрата книга се нуждае поне от двама души – от 
даровит писател, който да я напише и от умен чи-
тател, който да я прочете и оцени по достойнство.

Полезно е когато четем хубави, интересни и съдър-

Извадки от книгата „Гимнастика за ума“ – 2006 г.

(мисли и афоризми)

жателни книги, но ползата от тях е минимална, ако 
не се научим да мислим самостоятелно, а живеем само 
с чужди мисли и чувства.

Четенето на всяка хубава книга е незабравим начин 
за общуване между две сродни Души, понякога разде-
лени от бездната на времето. Това вълнуващо пъту-
ване във времето и пространството позволява на 
двама души да обменят помежду си мисли и чувства, 
без всякакво ограничение.

Хубавата и полезна книга се чете и препрочита цял 
живот. Помислете си, колко такива книги сте про-
чели.

Знанието без дела е мъртво и ненужно знание.
Невежеството е призвание, то е Съдба – проста-

кът се ражда простак и простак си умира.
Невежеството, егоизмът и властолюбието на 

простака, облечени с власт, са убили много повече въз-
вишени Души, отколкото всичките войни на Земята. 

Науката, това е истината за живота и Природа-
та и Законите, на които те са подчинени.

Истинската наука е далеч от религиите, но е близо 
до Бога.

Наука, която е установила безспорната истина е 
лъженаука, защото всяка истина непрекъснато се про-
меня и развива по пътя към абсолютната истина, не-
достижима за човешкия разум.
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КАЛИНКА ТРИФОНОВА
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Едно от най-великите изобретения на човечество-
то е огледалото. Особено за жените това е любимата 
мебел в къщи. Иначе какво ще ни дава самочувствие, 
значимост, превъзходство над целия останал свят. 
До степен, че да го поглеждаме понякога дори със сим-
патия, добродушие и усмивка. И да го държим в също-
то време на царствено разстояние.

Огледалото, ах, огледалото! Емоционалната под-
крепа на жената, която є помага да излезе от песи-
мистичните възгледи за света, че всичко е вятър. 
Да тропне самоуверено, нежно и деликатно на све-
товната сцена и заяви категорично: „Всичко е кра-
сота“. Затова жената трябва да се пази, подкрепя и 
утвърждава от бебешка до свръхбабешка възраст. 
Защо ни е иначе модната и козметична индустрия? 
Неудържимото възхищение на мама, баба, цял куп 
лели, стринки, каки и дори съседки, обгръща още от 

За красотата

раждането є новопоявилата се красавица. Посте-
пенно семейният възторг започва да се допълва и от 
вездесъщата помощ на огледалото, което услужливо 
подпомага оптимистичните очаквания на бъдещи-
те дами, че светът ще ги приеме с радостни химни 
в прослава на красотата им. А прозаичните неща 
като учение, труд, усилия, ако може да ги оставим на 
по-силната част от човечеството. Стига тя да се 
съгласи, естествено. Защото напоследък борбата за 
еманципация сред мъжете започна да взема обезпоко-
ителни размери и вместо с две по-сдържани ругатни 
да приемат трудностите на живота, все по-често се 
опитват да изместят жената от изконното є мяс-
то пред огледалото. И да потвърдят още веднъж, 
че освен всичко друго, светът е и красота. Особено, 
когато се оглеждаме в очите на хората, с които се 
обичаме.
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Жената бавно изваждаше от шкафа дрехи, оглежда-
ше ги критично, някои заделяше настрана, но повече-
то връщаше отново по местата им. Не є беше сега 
до дрехи. Душата є гореше от огън, който смяташе, 
че е потушила отдавна. Но дълбоко в себе си усещаше, 
че въгленчетата са живи, заровени в пепелта на прего-
релия є живот. 

София затвори шкафа и седна на леглото. В тази 
стая се събираше целият є живот. Тук я доведе Ста-
мен като булка, на това легло се родиха двете є дъ-
щери. Тук лягаше, като вярна съпруга до стопанина 
си и ставаше в тихи утрини, молейки се на Бог да 
прости грешните є мисли. Времето беше сложило 
своя отпечатък върху красивото някога лице. Но, ма-
кар и набраздено от мъдростта на времето, то беше 
запазило своята одухотвореност и живия блясък на 
очите. Те сякаш отразяваха вътрешната светлина на 
душата є. Понякога в тях лумваха младежки пламъче-
та, понякога затваряха искриците на младостта ня-
къде дълбоко навътре и тогава погледът є беше благ 
и разбиращ. Но винаги от тях струеше спокойствие 
и топлина.

Дали беше орисана от името си, или просто си 
беше наследство от нейните родители, но тя на-
истина излъчваше достолепие и мъдрост. Говореше 
бавно, думите є бяха премислени и претеглени до съ-
вършенство. Много беше преживяла София по земния 
си път, много беше видяла от доброто и лошото на 
живота.

София

– Бабо – сепна я изведнъж гласчето на Рада, най-мал-
ката є внучка, – нали щеше да си приготвяш багажа? 
Гледам те седнала си и сякаш не си тук.

София трепна за секунда, придърпа детето до себе 
си и мълчаливо погали топлите кафяви къдрици.

– Мирувай! – сгълча тя наужким детето – почти 
съм готова.

– А вълнуваш ли се, бабичко? Сигурно ще ти изско-
чи сърчицето от вълнение?

– Как няма да се вълнувам, детето ми! Няма как да 
ме разбереш сега, но след време, когато дойдеш на мо-
ите години, ще видиш как се вълнува човек при споме-
ните за младостта.

– Разкажи ми, бабо!
Рада се наведе и положи шоколадовите си къдрици 

в скута на баба си. Сложи ръка върху старческата 
десница и се приготви да слуша. От опит знаеше, 
че баба є беше чудесен разказвач и че є предстои да 
се върне назад в едно време, което за нея беше оли-
цетворение на началото на всички приказки: имало 
едно време…

София не чака втора покана. Момичето вече беше 
голямо. Скоро любовта щеше да отвори тайната 
вратичка и на нейното сърчице.

– Знаеш ли, аз все още чувам тихия плясък на въл-
ните от топлото Егейско море. Не живеехме на са-
мия бряг, но баща ми често ни водеше край морето с 
братята ми. Къщата ни беше голяма, с няколко стаи. 
Тате я беше построил да има къде да растат петте 
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му деца. Надявал се е в нея да отгледа и внуци. Замож-
ни бяхме. Търговията беше в кръвта на баща ми и той 
беше сред най-почитаните търговци в града ни. Беше 
много мъдър човек. Изучи и четиримата си синове, 
изучи и мен. Не искаше да ставам робиня на мъжа си. 
Искаше да имам самостоятелно мислене и сама да ръ-
ководя живота си. Аз имах големи мечти… – София 
зарови пръсти в косата на момичето – Почти колко-
то тебе бях, когато срещнах любовта. 

Старата жена внезапно млъкна. 
– Хайде, разказвай, защо спря на най-интересното?
– Какво толкова интересно има? Детинска му ра-

бота. Мина и замина…
Без да иска, София беше започнала да говори за нещо, 

за което беше дала обет никога да не споменава. От 
тогава… от онзи ден… студен и мъглив, когато баща 
є натовари семейството си и най-необходимото на 
една каруца и тръгнаха за България. Тогава погреба лю-
бовта си, погреба мечтите си, изплака сълзите си за 
цял един живот. После вече никой не я беше виждал 
да плаче. В спомените є остана голямата къща, по-
строена на ъгъл, в която щяха да се настанят техни 
роднини, които не събраха смелост да напуснат гра-
да. Остана завинаги в съзнанието є красивото лице 
на младежа, с когото искаше да изживее живота си. 
Топлият му глас се връщаше в сънищата, но София 
никога повече не заговори за него. Много нощи наред 
тя преживяваше тяхната тиха раздяла и виждаше си-
луета му, изправен до къщата им, да маха с ръка за сбо-
гом. Виждаше сълзите по лицето му и отчаянието, 
което беше отпечатано по милото лице. Все се надя-
ваше, че някога ще се върне. Беше сигурна, че той ще я 
чака. Защо ли не избързаха с женитбата? Как така не 
усети плановете на родителите си, та да изпревари 
това заминаване? Сега щеше да бъде там, до любимия 

си и щеше да маха за сбогом на семейството си. Пак 
щеше да є е тежко, да боли, да се задъхва от мъка, 
но щеше да има любовта си. А ето я сега, пренесла 
през живота си тежкия кръст на бежанската орисия, 
с празна душа.

– Бабо – върна я от далечните спомени Рада, – не ми 
ги разправяй тия. Нали ти си ми казвала, че първата 
любов никога не се забравя.

– Не се забравя, но толкова много овехтява, че не 
си заслужава човек да си спомня за нея – искаше да пре-
късне този разговор.

Никога не си беше позволявала да изрази чувствата 
си. Погребала ги беше преди повече от седемдесет го-
дини. После в живота є дойде Стамен. Кротък човек 
беше, трудолюбив и начетен. Сполучи в брака с него. 
Запознаха ги близки приятели на баща є, когато се ус-
троиха някак си в малкото градче, пълно с бежанци 
като тях. Труден беше пътят, тежко беше начало-
то на новия им живот и затова баща є побърза да 
я задоми. Едно гърло по-малко на трапезата. Тя не се 
противи. Вече нямаше мечти и не очакваше нищо от 
този живот. Пое задължението да бъде добра съпруга 
и майка на децата си мълком, със сведен поглед стана 
невеста, за да не види никой празнотата в очите є. 
Никой повече не я видя да се засмее. Бог намножи рода 
є, благослови я с деца и внуци. Стамен отдавна се 
беше преселил в отвъдното. Грях имаше към него Со-
фия. Голям грях стягаше душата є, когато се сетеше 
за бащата на своите деца. Никога, никога през дългите 
години, докато бяха заедно, София не му беше казала, 
че го обича. Сърцето и устата є бяха затворени за-
винаги.

– Хайде, помогни ми. Приготвих си малко дрехи, но 
трябва и подаръците да стегнем. Там ще ни посрещ-
нат много хора. Нищо, че толкова години не сме се 
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виждали. Тя, кръвта, вода не става. Нали знаеш? Ще 
проговори, ще се почувстваме близки. Толкова много 
имаме да си разказваме!

Рада стана и взе да подрежда купищата предмети, 
купени за подаръци на непознатите є гръцки роднини. 
Баба є наистина много се развълнува. Тръгнала си е от 
там почти дете. Сега се връща за пръв път след тол-
кова много години, почти на заника на своя живот. 
Като гост, като екскурзиант, като чужденец…

Пътуването мина леко. Придружена от близките 
си, София беше спокойна. По пътя си спомни за стра-
ха и мъката, които беше изпитала, когато напуска-
ше родния си край. Сега отиваше там само за ня-
колко дни на гости. Другаде беше свила гнездо, друга 
страна беше нейна закрилница и родина на децата є. 
В гърдите є бушуваше ураган от чувства, но София 
успяваше да ги скрие от всички. Гостуването мина с 
много емоции, безкрайни разговори и срещи с близки. 
Очите є не спираха да шарят плахо наоколо, сякаш 
търсеха някого, но нищо не є подсказа, че ще намери 
това, което търси. Само веднъж, бегло поглеждайки 
през прозореца на стаята, която някога беше нейна, 
София видя на отсрещния тротоар един старец, 
подпрян на бастуна си, да се взира към къщата. Ста-
рецът плачеше. Трепна тогава нещо в старческата є 
душа, но не посмя да се издаде пред другите. Само се 
показа на прозореца и видя как усмивка озари лицето 
на стареца. После той се изгуби. В деня, когато си 
тръгваха, братовчедка є Калица я дръпна настрана 
и зашепна:

– Ти видя ли го?
– Кого да видя?

– Ами Онзи, дето си изплака очите за него.
– Къде да го видя?
– Идваше често отсреща на тротоара и с часове 

гледаше към нас. Толкова години не можа да те забрави. 
И семейство не можа да свърти. Не пожела да се оже-
ни. Оня ден пак беше тука. Видях го от прозореца на 
кухнята. Гледаше насам и ронеше сълзи. Но лицето му 
сякаш светеше. Вчера сутринта го намерили умрял. 
Казват, че и на смъртта се усмихвал. Така го намери-
ли…

София седна на близкия стол. Значи наистина е бил 
той, любовта на живота є. Почувствал беше, че кра-
ят му е близо и, като е разбрал, че тя е тука, беше 
дошъл да я види за последно. Нея, неговата красива 
девойка, споменът за която го топлеше в дългите са-
мотни нощи на тъжния му живот.

Нищо не продума и сега София. Заминаха си, всеки 
щастлив посвоему, а тя – най-щастлива от всички. 
Благословена беше да види още веднъж, па макар и от-
далече, единствената любов на живота си. И той я 
беше видял. И беше отнесъл този щастлив миг във 
вечността. Жената усещаше, че този път няма да го 
остави да бъде сам. Щеше да го последва там, в от-
въдното, щеше да направи, тръгвайки за онзи, другия 
свят, това, което нямаше сили да сбъдне на този. 

Залежа се няколко дни. Близките є мислеха, че е 
уморена от пътуването. А тя все по-често виждаше 
младежа. Насън или наяве, не можеше да прецени. Идва-
ше, усмихваше се и є подаваше ръка. Около него сияеше 
светлина. София протягаше ръце и все не можеха да се 
докоснат. Докато накрая успя. Хвана здраво ръката 
на любимия и го последва.



Литературен клуб „Родолюбие“ към НЧ „Родолюбие – 1873“ – Асеновград е създаден през 80-те години на 20 
век, като място за творчески срещи, литературни вечери и премиери на книги, както на асеновградски, така 
и на гостуващи автори. Дългогодишната му история е свързана с важни общоградски, областни и национални 
литературни събития поради факта, че НЧ „Родолюбие – 1873“ е най-старото действащо читалище на те-
риторията на община Асеновград. Литературният клуб се е превърнал през годините в истинско духовно 
средище за пишещи и четящи, той образно казано е бил и продължава да бъде първа сцена за изява на редица 
български поети и писатели, които впоследствие станаха значими не само на националното, но и на европей-
ското поприще на литературата. Малко след обособяването му, към него е открита кръжочна форма „Млади 
таланти“, която просъществува до началото на 90-те години. От 1995 г. до 2011 г. литературният клуб 
провежда ежегодно общински поетичен конкурс „Моят Асеновград“, чието официално отчитане става по 
време на майските културни празници на града. През 2017 г. е възстановена връзката с детската аудитория 
на Асеновград, чрез създаване на клуб „Млад журналист“ и клуб „Млади таланти“, които функционират и до 
днес. През 2018 г., по повод 145-та годишнина на читалището, ЛК „Родолюбие“ обявява областен литературен 
ученически конкурс за написване на есе на тема: „Наследник съм на Цар Иван Асен II“. От 2019 г. конкурсът 
израства в национален, поради големия интерес на младите творци от цяла България. Конкурсът продължава 
и до днес, като през 2021 г. в условията за участие са добавени две нови категории: Написване на произведение 
– художествена интерпретация, стихотворение или есе върху картини и фотографии на асеновградски худож-
ници и създаване на авторска рисунка по темата. 

В момента в ЛК „Родолюбие“ членуват 29 пълнолетни творци от община Асеновград. Много от тях са 
носители на поетични и прозаични награди от национални и международни литературни конкурси и имат 
издадени самостоятелни книги. Клубът продължава да бъде притегателен духовен център за творчески срещи, 
литературни вечери и вълнуващи премиери, както на асеновградски, така и на гостуващи автори.

Мариана Дафчева
Председател на ЛК „Родолюбие“ при НЧ „Родолюбие – 1873“

Асеновград

ЛК „РОДОЛЮБИЕ“

НЧ „Родолюбие – 1873“ – Асеновград
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Пиша поезия от ученическите си години. От 6 г. съм член на портала за авторско 
творчество Otkroveniq.com. Литературният клуб към НЧ „Родолюбие“ е уютен пристан 
на моите творби. Имам опити и в разказите, но все още не са видели читателска публи-
ка. Любими автори – Йордан Йовков, Дамян Дамянов и Оскар Уайлд.

ВЕНЕЛИНА СИМЕОНОВА
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Красотата на свода...
Небесната святост...
Студенината на пода...
Душевната младост...

Болка в сърцето...
По стените – икони...
Догарящи свещи...
Върбови клони...

Болка в сърцето...
Молитва към Бога...
Гласът на детето...
Майчина утроба...

Живот като свещ...
Гори и догаря...
Краят е днес...
Младостта не повтаря...

Храм
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Гинка Демирева по професия е старши детски учител. С творене на поезия се занимава от 
дълги години. Нейни стихотворения са отпечатвани в национални и местни литературни 
издания. В интернет сайтовете за съвременна българска поезия, авторката е познаваема 
под псевдонима Gin4esa. Дългогодишен член на ЛК „Родолюбие“ при НЧ „Родолюбие – 
1873“, Асеновград.

ГИНКА ДЕМИРЕВА
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Душата си разкъсах на парчета, 
половината се скита по света. 
Другата в дланта положих 
и завих в сива пелина. 
Сърцето...
с теб заключих. 
Да се слеем във вечността. 
Там, 
където няма болка, 
там, 
където няма и тъга. 
Търсих... 
И дали намерих?
 Мислено държеше ми ръка 
и отпрати ме тъй нежно… 
Там, 
където липсва топлина. 
Облаци очите ми покриха, 
дъжд намести се във тях, 
в слепота поливам си цветята, 
но наоколо е само прах... 
Разкъсана, 
раздадена до голо, 
дрипава излизам през нощта... 
Душа, 
 сърце, 
 очи да диря... 
Дано открия ги до утринта!

Пробуждане
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Мариана Дафчева е родена в Асеновград на 16.06.1971 г.
Завършила е журналистика и ПУП. През 2012 г. є е присъдено званието „Учител на Бълга-
рия“. Двукратен носител е на почетното звание на МОМН „Неофит Рилски“. Работила е 
като главен редактор на в-к „Вечерник“ и репортер във вестниците: „Пловдивски новини“, 
„Глас“ и „Асеновградски зов“. (1990 – 1996) В момента е главен редактор на списание за ли-
тература, изкуство и култура „Нов Вечерник“ – Асеновград. Инициатор на националния 
литературен конкурс „Наздравица за любовта“ от 2013 г. досега. 
Председател е на НЧ „Родолюбие – 1873“.
Заместник председател е на Сдружение „Ново арт общество“ – Асеновград. 
Член е на СНБП.

МАРИАНА ДАФЧЕВА
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Мариана Дафчева е автор на пет поетични книги:
„Сетива“ (1996/, спечелила конкурс за поезия на ИК „Екобелан“, 
„… И съм само желание“ (2006) – награда за цялостно творчество на Община Асеновград, 
„Одраскана луна“ (2010) , „Родена съм да бъда волност“ (2015) 
„Очи за залез“ (2017) – награда на Издателство „Буквите“ и на прозаичните книги „По 
ръба на дъгата“ (2014). И „Писма за никъде“ (2017/
Мариана Дафчева е носителка на много литературни награди и отличия от национални 
и международни конкурси.
Председател е на ЛК „Родолюбие“.

Младо вино

                              По Е. Евтимов

Напълни я с любов тая чаша. 
Налей от очите ми. 
Сълзи гроздоберът, въздиша резливото утро. 
Младо вино съм още. 
Нося кръв от лозници. Заслушай се – 
звънък смях върху устни съм. 
Пий в сладострастия сгушен. 
С тежестта на салкъма  
в ръцете ти плаха да падна. 
Аз за тебе дойдох. Нестинарство съм скътала в китка. 
Подозираш ли вече – неприлично по мене си жаден. 
В тънък писък се точи душата и много ме иска. 
Няма как да оставиш имане на толкова чужди. 
Завидяха ти в кръчмата 
(лудо вино била съм, и диво) 
тия, дето нощеска кръстосваха  
пътища късни  
и пустосваха „хубост“ със клюки  
над слаба ракия. 
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Младо вино съм. Звънко. 
Заключена в бъчви фурия. 
Пресеклива по мъжка прегръдка, 
снагата ми стене. 
Благослова на лозе в очи кехлибарени 
крия. 
Нестинарска магия 
в душата притихнала дреме 
за тебе. 
Младо вино съм още. 
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Румяна Златилова е по професия детски учител. Родена е в Стара Загора, но от години 
живее и твори в Асеновград. През 2015 и 2017 година Румяна е наградена за най-добър 
асеновградски автор в Националния поетичен конкурс „Наздравица за любовта“. Поете-
сата е автор и на текстове за детски песни. Нейни стихотворения за деца са познати на 
много асеновградски малчугани. Автор е на две стихосбирки: „Къща от думи“ и „Капка 
чиста обич“. Член е на ЛК „Родолюбие“.

РУМЯНА ЗЛАТИЛОВА
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Вглеждам се в следите ти.
Ти ли си кучето недоверчиво…
И бито?
Е, хайде, стани ми стопанин!
Ако заживеем заедно
ще се разбираме,
а и хлябът ти
няма да е илюзия.
Започна ли да лая –
ще ме утешиш.
Започна ли да вия –
ще се галиш в мен.
Поискам ли да хапя –
ще ми дадеш на заем
намордника, 
или острите си зъби.
Според случая.
Ако ме замерят с камъни
и се плаша,
ще ми напомниш
за инстинкта за самосъхранение.
Аз ще се привържа към теб.
Ще съм вярна.
Но не ме дресирай!
Опитай да ме опитомиш!
Гледам следите ти –
топли са.
Атавистично е – да се обичаме.

Атавистично
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Тодорка Демирева е филолог по образование, копирайтър по професия и поет по душа. 
Стихотворението тук спечели втора награда от Национален конкурс „Пролет моя“ 2014.
Член е на ЛК „Родолюбие“.

ТОДОРКА ДЕМИРЕВА
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на Вапцаров

    „Ти помниш ли
   морето и машините
   и трюмовете, пълни с лепкав мрак?“

Ех, онзи див копнеж по Филипините, 
по едрите звезди над Фамагуста…
Сега, приятелю, презираме машините.
Не е ухайна гаснещата вечер,
не ни подмамва тропикът далечен,
изстинаха горещите ни чувства.

А бяхме млади, бяхме толкоз млади!
И вярата в доброто и в човека…
Но нямаше, приятелю, пощада.
С жестоките си здрави мрежи
на мрачна пустота и безнадеждност
омразата надви полека-лека.

Да, знаех ти живота как обичаш 
и как умря за него – като в песен…
След теб, приятелю, нестихващо ритмично,
загина всяко зрънце топла вèра,
развъдиха се празните химери,
земята се покри с отровна плесен…

Писмо от бъдещето
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Вера Игнатова е родена в Асеновград през 1973 г. Завършила е ПУ „Паисий Хилендар-
ски“ – гр. Пловдив, специалност „Руска филология“. Магистър по превод и интеркултурна 
комуникация с руски и английски език. Има разностранни творчески интереси, сред кои-
то е литературата и изкуството във всичките му прояви. Член е на литературен клуб 
„Родолюбие“. Заместник-председател на „Съюз на творците“ – Асеновград. Репетитор на 
свободна практика, редактор в списание за изкуство и култура „Нов вечерник“.

ВЕРА ИГНАТОВА
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Стойчо се казваше. От десет години просеше тук, 
на моста до Четвъртък пазара. Най обичаше проле-
тта, когато времето е прохладно, когато не пече тол-
кова силно, че да примираш и не е зима, че да трябва да 
седиш на студения сняг. Хората различаваше по крака-
та и по походката – забързан ли е някой, не чакай от 
него стотинки, торби ако носи – забрави. Ей тия, мла-
дичките, са най-миложливи – някои дори се спираха и му 
говореха като на човек. Обръщаха се към него с „дядо“. 

Беше на 53 години. Допреди десетина години 
живееше в дом: най-хубавото време в живота му – 
къпеха ги всяка седмица, хранеха ги по три пъти на ден, 
абе, живот– песен. Не знаеше какво е да си със здрави 
крака, така че никога не бяха му липсвали. Мускулите 
на ръцете му бяха яки като на горила.

Преди десет години в Дома дойде Кънчо – племенник 
му се падаше. Син на сестра му. Не беше го виждал, 
откак малкият беше дете. Скоклив един такъв, не се 
удържаше на едно място. И Стойчо, ако имаше здрави 
крака, и той щеше да е като сърна, ама…Божа работа! 
Та появи се един ден вече порасналият Кънчо, внос-
ни цигари го почерпи, бутилка с чуждоземска ракия му 
остави, че и едно транзисторче! Каза, че поработил в 
чужбина, стъпил си бил на краката. Попита го, дали е 
съгласен да го вземе с него в Париж, да види Айфеловата 
кула, остави му ключодържател с пустата му кула. 
Стойчо изчете де що имаше книги в библиотеката 
на Дома за Париж – „Мона Лиза“ била изложена там, 
Триумфалната арка, Монпарнас. Ей такива чудесии!

След месец Кънчо му оправи документите и хоп – 

качи го на една кола и го настани ( Временно е, вуйчо, 
докато ти изкарам виза!) във влажно и тясно мазе. 
И така – днес, утре, минаха си десетина годинки. 
Сутрин го оставяше на моста, вечер го прибира-
ше. С едни и същи вмирисани дрехи. Стойчо първо 
се дърпаше, не беше свикнал така, обичаше да е чист 
и спретнат. Кънчо прибираше вечер парите. Казал 
му беше в паничката да оставя 2-3 дребни монети, 
другите да къта в разпрания ръкав на ватенката. Как 
мразеше тази омазнена ватенка само! 50-60 лв. пара на 
ден докарваше, на празници – двойно. Не беше глупав и 
скоро се усети, че ще види Париж през крив макарон. 
С годините една мечта му бе останала само – да се 
изкъпе и да сложи хубави дрехи, чистички. Ще вземе 
да отвори приказка на племенника. Да, ама нравът 
на Стойчо не беше лесен. На няколко пъти се беше 
случвало да му посяга, когато е пийнал. Една вечер, 
след Голяма Богородица беше, парсата беше добра 
(разбра, понеже чу Стойчо да си подсвирква и да кани 
приятели, да ходят в ресторант ) и събрал кураж, с 
тупкащо сърце и приглушен глас му рече:

Стойчо бе, такова, вуйчовото, ако може, да намериш 
някоя женица, да ме изкъпе и припере! Не изтрайвам 
вече, душичката ми се вмириса! Пък зимата до пълен 
мрак ме дръж на моста! – вдигна към него тъжните си 
помръкнали очи възрастният и преглътна.

Мазенцето се смали още повече от задаващата се 
ярост на младия мъж. Той скочи от русенското легло, 
на което броеше парите.

Абе, ти малоумен ли си бе, дъртак? Искал да се 

C'est La Vie – Такъв е животът



42

изкъпе, да се нагласи! Кой ти вкара тия бръмбари в 
главата бе, нещастник? Като те видят накипрен 
и нагласен като невеста, кой ще остави пари бе, 
смотльо? – облещи се насреща Стойчо. Вените на 
врата му бяха опнати като корабни въжета. Срита 
болното тяло с все сила, яростно затръшна вратата 

на мазето и щракна катинара. Псувайки, се заизкачва 
по стълбите към улицата.

Кънчо тихо зарида. Обърна се към влажната стена 
на мазето, по чиито стени се ронеха и нейните 
сълзи, отцеждащи се от пожълтял рекламен плакат 
с Айфеловата кула. В този момент душата му умря.
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Роден съм в град Пловдив. Към днешна дата живея в град Асеновград.
Най-високата ми образователна степен е „Магистър“ – завършил съм „Методика и Ан-
глийски език“ към университета в Пловдив „Паисий Хилендарски“.
Работя като учител по английски език в първи и втори гимназиални етапи към Частна 
езикова гимназия „Стоян Сариев“.
В свободното си време се занимавам с фотография, поезия, театрално изкуство, ръчен 
труд, изобразително изкуство, природни науки и хербарство. От няколко години съм член 
на ЛК „Родолюбие“ към НЧ „Родолюбие – 1873“, Асеновград.

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ
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„… в знак на протест срещу скорошните събития, всич-
ки граждани на Република България решиха привечер да 
изгорят трибагрениците, които красят жилищата им. С 
тази трагична новина завършва късната ни емисия. Жела-
ем ви лека вечер!“

– Е сега какво ще правим? – рече бай Стрелко.
– Ти пък... Каквото винаги – ще се правим, че идва 

хубавото бъдеще – рече Кръчмарят.
– Трябва да излезем от тази ситуация – чичо Кралев 

се обади.
– Защо!? Недей бърза да излизаш, тамън си влезнал 

в нея – рекох му.
– Всичките флагове горяха като факли. – „Дзверо“ 

изръмжа с неговия лъвски глас, без да отмества поглед 
от прозореца.

– Някои още горят – обади се „Малкия“, който 
беше в другия край на кръчмето и гледаше през от-
срещния прозорец – Навитички и с характерно бензи-
ново пламъче. Баш като факлички.

– Наздраве тогава, за последната ни ракия! – рече 
ми чичо Кралев. – Щом си изгорихме знамето, няма 
повече българщина за нас. 

– Ще є викаме огнена вода и пак ще си я пием. Като 
индианците – рече „Дзверо“.

– Аз ще тръгвам, че утре с дядо Добрин ще слага-
ме нови прозорци на къщата му. Вейке неговите са 
се предали и пускат вятъра в къщата. – Заявих и си 
тръгнах.

На сутринта пристигам пред дядо–добриновата 
къща и що да видя... – от единия край на къщата, до 
прозореца, стои едно знаме – лъскаво, блестящо; а 
дръвчето, на което бе вързано – и то лъскаво, ла-
кирано, бляска под слънцето, та чак ме заслепи за 
момент. Знамето беше като от приказка извадено. 
Бяло, зелено, червено, ярки като скъпоценни камъ-
ни, като три слънца на земосвода се бяха наредили, 
а вятърът им вдъхваше живот. Ту от единия край, 
ту от другия, вятърът ги люлееше като гривата на 
жребец.

Стъписан се огледах наоколо, за да видя дали и по 
другите къщи се виждат, но по другите къщи имаше 
само обгорели железни стойки.

„Значи не съм го сънувал“ – рекох си аз. Започнах да 
крача по-бързо. Влизам в къщата, при дядото и го пи-
там:

– Дядка, ти... снощи... Гледа ли новините? – Пък 
той ми отвръща:

– Не ги гледах, ама знам какво се случи.
– И какво се е случило.
– Всичките по Българията си изгїриха знамето – 

рече ми той, после вдигна поглед към мен и се усмихна.
– А бе дядо... Отвън знамето... ти да не би да ги 

подкрепяш? Виж колко...
– Дядовото – прекъсна ме той. – Не съм за тях, ама 

виж сега да ти кажам... Внучката ми, ми дойде на гос-
ти. Правя всичко за нея... та и тоя път си я послушах. 

Знамето
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Дойде и ми рече: „Дядо, защо не се грижиш за знаме-
то ни? Нали си българин!? Виж го какво е прашясало и 
мръсно.“ 

Пък аз є рекох: „Аз ше го горям. Всичките ще ги 
горим.“ 

А тя ми се намуси и ми се сопна. 
„Няма пък! От моя прозорец ще виси, ама няма да 

го изгориш!“ 
После го свали, намери му една стара лакирана за-

качалка от дрежника, излъска я, после на ръка изпра и 
знамето, и го сложи пред нейната є стая. 

Накрая като свърши всичко туй, дойде пак при 
мене и ми рече строго:

– Вие едно–времешните, като ви се развали нещо 
и го горите, пък то само малко домашен сапун му е 
трябвало.

Чистницата ми тя! И докато тя не ми даде, няма 
да го гїрям. Хахаха! – засмя се той и очите му също.

– Има надежда, дядо, има! Дай да слагаме прозор-
ците, да не ти е студено зимата, та да видиш внуч-
ката, що ще ги стори всичките управници като по-
расне...



46

Д-р Димитър Иванов Атанасов е роден през 1945 г. Завършва специалност „Българска 
филология“ във ВТУ „Кирил и Методий“. Като студент участва в редактирането на 
поредицата „Студентски изследвания“. В продължение на 26 г. е учител по български 
език и литература в Асеновград. Той е един от създателите на първите специализирани 
паралелки в СОУ „Св. Княз Борис I“. Придобива първи клас квалификация и званието 
„Старши учител“. Защитава дисертация на тема: „Говорът на с. Мулдава, Асеновградско 
(с оглед на лексикалната му система)“. Участва с научни разработки в Международната 
конференция „Родопските говори и тяхното значение за славистиката“ в гр. Смолян, в 
Юбилейната научна конференция по повод 25-годишнината на ВТУ „Кирил и Методий“ 
и др. Автор е на десетки статии, свързани с историята на Асеновградския край, както и 

Д-Р ДИМИТЪР ИВАНОВ АТАНАСОВ
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с изявите на литературните творци от града. През 2005 г. издава книгата „Мулдава“, 
а през 2009 г. – Асеновградски творения“.
През 2015 г. излиза сборникът му с разкази „Цената на парите“.
Д-р Атанасов е член на ЛК „Родолюбие“ и отговорен редактор на асеновградското списание 
за литература, изкуство и култура – „Нов Вечерник“.

Бождух 

И тази нощ Велика не заспа. Прехвърляше се ту на 
едната, ту на другата страна, а по бузите є се стича-
ха сълзи. Вече не ги бършеше. Възглавницата є беше мо-
кра. Но тя не усещаше тази влага, зашото онази влага, 
която се беше загнездила в душата є от години, не є 
даваше покой ни деня, ни нощта. Затвореше ли очи, 
пак се явяваше тази картина на изпращането: музика, 
китки, усмивки, сълзи, прегръдки. Тя изпращаше мъжа 
си – Христоз. Изпращаше го на фронта. Не беше редо-
вен войник, а мобилизиран. Изпращаха ги направо на 
фронта.

След известно време започнаха да получават в об-
щината ония зелени хартийки, на които пишеше, че 
войникът е загинал. Изказваше се и благодарност. За 
какво? И камбаната биеше – дан...дан...дан... И всеки 
удар отекваше в душите на близките и разбиваше сър-
цата им. За Христоз не получиха зелена хартийка. Това 
даваше надежда на Велика, че той ще се върне жив и 
здрав. Но войната свърши, а него го нямаше. Тръгна 
жена му да разпитва завърналите се. И всеки казваше, 
че били заедно донякъде, но после се разгубили. Война 
е... 

– Ама той ще си дойде. Той е жив. Пък може и да е 
в плен. По-късно да дойде.

И така пет години оттогава.
И ето днеска... И Велика не искаше да си помисли. 

Днеска помен готвеха да му правят. Но защо пет го-
дини няма известие от него – жив ли е, убит ли е. Ве-
лика бавно занавива синджира на родана, извади кофа 
вода, изми лицето си, но сълзите пак потекоха. По-
следните сълзи от нейните очи.

Стана от сън и етърва є. Започнаха да приготвят 
туй-онуй: нарязаха месото, запалиха огън курбан да 
сготвят за душата на Христоз. Велика се изправи и 
видя един циганин, спрял се на портата и втренчил 
очи в нея. Дошъл е толкова рано да проси.

– Дай му един комат хляб и малко сирене и да си 
върви – рече Велика на етървата си, па после се съобра-
зи. – Чакай, аз ще му дам.

Пак погледна към циганина. Той стоеше неподвижен 
и втренчено гледаше. Беше бос, с изпокъсани дрехи, 
мръсен. Другите цигани, които идваха да просят, бяха 
по-чисти и разговорливи. Но този стоеше и мълчеше. 
И все нея гледаше.



48

– Вземи това и си върви. Другото не е готово.
Но той не посегна да вземе това, което Велика му 

подаваше. Продължаваше да я гледа. Тя се смути. Какво 
иска този циганин?

– Велико, Велико, не ме ли позна, ма?
– Ха, тоя глас, ами тоя глас е на Христоз! – изхълца 

тя.
Хвърли се на врата му, стисна го здраво и само пов-

таряше:
– Ох, дойде си, дойде си най-сетне.
Христоз усещаше как ръцете на Велика започнаха 

да се отпущат и тя се свлече на земята. Етърва є се 
затича:

– Булка, булка, какво стана?
– Хъ...Хъ... Христоз си дойде. Ох, яви се като божи 

дух...
Всички се разтичаха, дойдоха и съседите да видят 

този божи дух, прекарал пет години в плен. И всички 
започнаха да го наричат Бождух, дядо Бождух.

Наскачаха и мъжете и се изредиха да посрещат 

пленника. Набързо накладоха друг огън, сложиха голям 
казан с вода да се топли. Заведоха Христоз под сайван-
та, съблякоха го (той нямаше сили за това) и хвърли-
ха дрехите в огъня. Когато започнаха да го поливат с 
топлата вода, един от мъжете попита:

– Какви са тези гнойни пъпки по гърба ти?
– А... Това е от шрапнелите.
От всяка пъпка излизаше парченце желязо.
После животът тръгна в нормалното си русло. 

Дядо Бождух купи овце, направи им кошара, пасеше ги. 
Но от едно нещо не се отказа – пушенето. Сутрин, 
когато излизаше на Бърчината, за да подкара стадото 
към Дамара, той се спираше, свиваше си цигара и за-
почваше да чатка с чакмака по кремъка. После дълбоко 
вдишваве от пушека и една продължителна кашлица 
започваше да го мъчи – спомен от фронта. Тогава хо-
рата казваха:

Дядо Бождух изкарва овцете.
А кашлицата продължаваше.
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Казвам се Катерина Чобанова – психолог по образование и призвание и творец по душа. 
Родена съм на една прекрасна дата – 1-ви юни – денят на детето, може би затова запазих 
и детското в себе си. Вдъхновение за писане и танци получавам от самия живот – от 
житейските истории на хората, от съвремието, в което живеем. От това какво е било, 
какво е и какво може да бъде. И вчера, и днес се олицетворявам с думите на любимия ми 
Яворов: „Аз не живея, аз горя...“ . Горя в професията си и в творчеството, и в живота. 
Дългогодишен член съм на ЛК „Родолюбие“ при НЧ „Родолюбие – 1873“, Асеновград

КАТЕРИНА ЧОБАНОВА
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Кай беше много будно и любопитно дете. С кесте-
нява коса, огромни кафяви проницателни очи и големи 
мечти. Едва на 8 той опита горчивия вкус на живота, 
оставайки сираче, но все още мечтаеше с онзи пламък, 
с който мечтаят всичките деца. Онзи пламък, който 
прави невъзможното възможно, а грозното – красиво. 
Сякаш горчивините, които съпътстваха живота му, 
не бяха пречупили крилата му. 

Когато родителите му загинаха в автомобилна ка-
тастрофа миналата есен, той остана да се бори съв-
сем сам и макар че живееше в дома за сираци, все едно 
беше сам, и то в началото на лютата зима. В дома 
всичко беше наопаки. Персоналът не се занимаваше с 
децата, а само брояха дните, кога ще вземат парична 
премия за своя „тежък“ и „изтощителен“ труд. Дори 
когато някой дарител идваше да остави по нещо за 
децата, то първо минаваше през персонала и каквото 
останеше, го подхвърляха на децата като на кучета… 
дори по-зле – като никому ненужни непотребни вещи. 

Те не им позволяваха да ходят на училище, а ги при-
нуждаваха да просят по улицата. А Кай мечтаеше 
всички да се образоват и да тръгнат на училище. От 
своя страна, децата се грижеха едно за друго и макар 
между тях да имаше хулигани, всички бяха с добри сър-
ца. Единствената истинска подкрепа за тях бяха до-
броволците, които идваха в дома всяка седмица, за да 
разговарят, играят и забавляват. Тогава Кай се влюби 
за първи и единствен път в доброволчеството. Тол-
кова се беше вдъхновил, че и той започна да помага на 

по-малките деца в дома, да помага на възрастни хора 
по улицата: да занесат покупките си, да пресекат или 
просто да им прочете новините от някой вестник. 
Кай дори хранеше бездомните животни, давайки по-
някога последния си залък.

Годините минаваха, сезоните се сменяха, а Кай все 
повече растеше и все повече добротата и всеотдай-
ността присъстваха в живота му. Да, в дома не всич-
ко бе идеално, но той се опитваше да го направи та-
кова за останалите деца, които ставаха все повече и 
все по-нещастни.

Лятото минаваше и наближаваше пъстрата есен, 
която също беше изпълнена с много предизвикател-
ства за младия юноша, който вече наближаваше 13. 
Той обичаше с часове да седи в гората на някоя поляна 
и да рисува пейзажи… Да рисува как природата се про-
меняше пред очите му, така както се променя човеш-
кия живот в един миг – като неговия след смъртта 
на родителите му.

Един ден през късната есен Кай се разхождаше из 
пъстрите килими от листа на улицата, когато вне-
запно дочу детски плач. В сърцето на Кай нещо пот-
репна и той зави зад ъгъла, за да провери от къде идва 
този жалостен плач. И там, зад ъгъла, близо до кофа-
та за боклук, прихлупено до няколко чували със смет, 
Кай видя едно малко беззащитно бебе, което плачеше 
неудържимо. То беше почти новородено и Кай не мо-
жеше да го остави на произвола на съдбата още на 
тази възраст. Затова го взе и го занесе в дома. Всички 

Кай
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деца много се радваха на малкото бебе, а Кай му даде 
името Фейт, което означаваше съдба. Възпитателки-
те се зачудиха защо всичко е така тихо от дни насам 
и преровиха стаите на децата, докато не откриха 
Фейт. Те бяха толкова злобни и дребнави, че изгониха 
Кай и Фейт на улицата, без да им мигне окото и без 
да се интересуват от факта, че лютата зима чукаше 
на врата им. Всички деца плачеха, а възпитателите 
ги заплашиха, че ако не престанат, ще изгонят и тях.

Кай намери една изоставена плевня, в която се под-
слониха с бебето, и той започна работа като чистач 
в една закусвалня. Купуваше със спечелените пари хра-
на за бебето, а децата от дома му носеха малко храна и 
дрехи за него и малката принцеса. Преживяваха някак 
си, а и някои хора хвърляха по някоя друга монета. 

Тази зима беше необичайно студена. По-студена от 
всички зими, които Кай е преживявал, но надеждата, 
че ще оцелеят, все още биеше в малкото му сърчице.

Заваля сняг, а след снега дойде и студът – смразя-
ващият студ. Улиците бяха покрити с блестящия 
сняг и изглеждаха като сребърни – светеха и блестя-
ха… Една смразяващо красива картина. Големи ледени 
висулки като ледени ножове висяха от покривите на 
сградите. Хората ходеха облечени в кожени палта, а 
Кай беше с едно дрипаво якенце, защото беше увил в 
новото си палто, подарено от доброволците, малка-
та Фейт.

Тази нощ беше най-студена от всички други нощи. 
Кай запали огън, както го бяха учели родителите му 
на походите в планината, за да се стоплят с бебенце-
то. Беше толкова студено, че Кай не искаше да заспи-
ва, за да може да топли с тялото си Фейт. Той започ-
на да є разказва чудни истории за местата, които е 
видял с родителите си. И макар да беше преди повече 

от 5 години, той си спомняше тези моменти така, 
сякаш бяха вчера. Кай разказваше за страните, които 
е посетил, за моретата, в които се е учил да плува, 
за прекрасните природни картини, които е видял, 
а бебето щастливо се смееше, сякаш го разбира. Но 
вечерта ставаше все по-студена, а огънят едва горе-
ше, докато и последната искра не угасна.. Тогава една 
силна светлина огря плевнята и Кай с последни сили 
промълви: „Мамо! Татко! Вие ли сте?...“ 

Сутринта беше ясна и слънцето грееше високо, 
опитвайки се да сгрее студената земя и да стопи сне-
говете. Хората бързаха по своите задачи, а някои се 
разхождаха безцелно. В този миг едно семейство дочу 
бебешки плач. Те отидоха до плевнята, от която се 
чуваше, и откриха малко бебенце, което бе закрито 
от тялото на 13-годишно дете. Около тях имаше ос-
танки от изгорели дърва и жар. Младото семейство 
взе момиченцето в ръце и разпита близките минувачи 
знаят ли кои са тези деца. Всички мълчаха и плачеха, 
само хлебарят от близката закусвалня им разказа ис-
торията на Кай и Фейт и те така разбраха, че мом-
ченцето е умряло от студ, за да спаси беззащитното 
бебе. Младите влюбени осиновиха Фейт, а Кай погре-
баха в семейната си гробница с всички почести, кои-
то му се полагаха. Те откупиха от държавата дома за 
сираци и смениха целия персонал. Дадоха и ново име на 
дома – Кай. Децата започнаха да ходят на училище и да 
се образоват, така както искаше техният приятел. 
Те редовно посещаваха малката Фейт и є разказваха 
истории за батко є Кай, а новите є родители не поз-
волиха никога да се забрави саможертвата на малкото 
момченце с голямо сърце, защото най-ценното нещо 
на света е да обичаш, да бъдеш обичан и да правиш 
добро от цялото си сърце. 
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Родена съм в Асеновград и винаги съм живяла тук. 
След като завърших средното си образование (СОУ „Свети Княз Борис І“, Асеновград), записах 
Българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“, където се дипломирах през 1998 г. През 2019 
год. завърших втора магистратура в ПУ – Актуална българистика.
Работила съм като учител по български език и литература. Понастоящем съм организатор, 
библиотекар при художествен ръководител на детски театрален състав в НЧ „Родолюбие-1873“ 
и част от театралната трупа на театър „Арте“ при читалището.
Моята голяма любов винаги е била (и ще си остане) литературата. Пиша стихове, есета, разкази.
Участвала съм в литературни конкурси. Печелила съм и награди. Публикувала съм в местни и 
национални вестници и списания. Имам една езиковедска научна публикация в сборника от ХIХ 
национална конференция за магистри и докторанти на ПУ „Паисий Хилендарски“. Издала съм 
една книга – стихосбирката „Силата на любовта“.

РОСИ СТОЙКОВА
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Повече от убедена съм, че трябва да напиша тук за 
моята (твоята) Балкан махала, татко. Заради теб… 
заради себе си… заради китното наше прекрасно селце. 

Мястото на моето детство. На толкова игри и 
спомени…

Помниш ли, татко? Още в първия ден на ваканция-
та заминавахме. Понеже нямахме кола, ти ангажираше 
някой приятел, товарехме багажа и себе си и потег-
ляхме. Една от детските ми мечти беше да прекарат 
железница до село, защото ми ставаше лошо в колата. 
Всички ми се смеехте. По тия завои – влак?! То си беше 
смешно.

Криво-ляво оцелявах по пътя. А горе ни чакаше 
баба. Помня вечно горящата (дори през лятото) 
печка на дърва, аромата на колàци или баница (родоп-
ския клин). И усмихнатата до уши баба, която ни 
чакаше пред къщи (на скàлана), а като ни видеше, ку-
цукайки (откакто я помня, тя винаги куцаше), тръг-
ваше към нас. Чичо и дядо пак бяха някъде с овцете, 
но вечерта се събирахме всички на масата. Беше тол-
кова хубаво!

Беше простичко, истинско, с дъх на липов чай и 
детство…

А на другия ден започваха игрите. След като закусе-
хме, със сестра ми хуквахме навън, за да проверим кои 
от децата са вече в наличност. Разбира се, най-напред 
проверявахме у леля Донка. Ако внучката є Деси беше 
пристигнала вече, бяхме много доволни. Деси беше кол-

кото мен на възраст и най-близката ни приятелка на 
село. Познавахме се от съвсем мънички, дори не помня 
откога. (Години по-късно, вече в гимназията, се озова-
хме и в един клас.) Първите ми общи спомени са от 
един трогателно-смешен запис на магнетофон, който 
ни бяха направили нашите родители. Били сме тогава 
около три-четиригодишни. Бяха ни записали как пеем 
родопски песни – аз, Деси и сестра ми. По-късно, като 
попораснахме, ни беше малко срам от тия „бебешки“ 
записи. Но всички знаем какви са родителите. Само 
да се съберяха гости и някой от възрастните задъл-
жително измъкваше записа с певческите ни напъни и 
за мой ужас го пускаше… 

Толкова много спомени, татко.
Спомням си чеверметата на чичо. Той беше голям 

майстор. И изключително трудолюбив човек. Всяка 
година в началото на септември (разбира се, по слу-
чай 9 септември в ония години) чичо задължително 
колеше агне и въртеше чеверме (печено агне на шиш). 
Канехме много гости, които се събираха в гаража на 
двора, защото там беше прохладно. Всъщност така 
празнувахме моя и твоя рожден ден, татко. Аз нали 
съм на 8, а ти на 15 септември (много се гордееше, че 
си роден на една дата с Николай Хайтов). Е, имаше 
моменти, когато негодувах, защото моят рожден ден 
малко минаваше между другото. Важната дата беше 
Девети. Но пък беше много весело. Всички в село бяха 
поканени плюс гостите, които си водехме от града. 

Разговор с татко



54

Когато се вдигнеше градуса на настроението, ти взе-
маше акордеона, татко, и засвирваше…

Цял роман мога да напиша за това как ти препре-
даваше магията на родопската песен. Ти я чувстваше 
с цялото си същество. Ти и акордеонът бяхте едно 
цяло. Ти просто беше РОДОПСКА ПЕСЕН. Прит-
варяше очи и потъваше в песента, а сърцето ти се 
сливаше със сърцето на планината… Родопа планина 
– най-красивото място на света. Най-магичното. 
Най-българското…

А дядо свиреше на гайда. Рядко го правеше милият, 
защото от работата в рудника имаше силикоза. Не 
му стигаше въздух. А гайдата си иска доста здрави 
дробове. 

Знаеш ли, татко, много обичам народната музика, 
най-вече родопската и македонската (което е нормал-
но, то ми е генетично заложено), но единствено, ко-
гато чуя гайда да писне, нещо сякаш ме хваща за гърло-
то, нещо сякаш ме задушава и… сълзите тръгват. И 
винаги си спомням за прекрасните стихове на Дамян 
Дамянов: 

Когато във песен скръбта си излееш,
олеква събраната жал!
Народе, добре, че умееш да пееш!
Как иначе би преживял?
… Пречистващата и възродяваща сила на народ-

ната песен, която кара духа български да полети…да 
полети високо, към звездите, в Космоса, там, дето 
звучи завинаги „Излел е Делю хайдутин”; там, дето 
родопската песен се слива с Всемира.

Всичко, което знам за планината и за нейните хора, 
го знам от теб, татко. Ти обичаше да ми разказваш 
забавни истории, случили се с реални хора, но звучащи 
толкова невероятно, сякаш са анекдоти. И всички 

тези истории разкриваха пред мен душевността и 
ценностната система на родопчанина. 

Веднъж ми разказа за двама старци, седнали на сладка 
раздумка. Изведнъж се притичва едно дете и отдалече 
започва да вика, че плевнята на единия дядо се е запали-
ла и ще изгори. Изумителна е реакцията на въпросния 
родопчанин: „Дà гори! Утре нова шъ вдигнам, ама та-
къв сладък мухабеть утре нèма да найдам!“ 

Ето в това е смисълът – не материалното е съ-
щественото, а простичкото човешко общуване, на-
сладата от обикновените житейски радости опреде-
лят философията на родопчанина.

А как се удивлявах, когато ми разказа как моята 
прапрабаба Чока срещнала мечката в гората! Всяка 
нормална жена би се уплашила до смърт, но не и една 
родопчанка. Погледали се с баба ми няколко секунди, 
след което баба Чока вдигнала тояжката си заплаши-
телно срещу мечката и извикала: „И опустелия мих-
люкатин! Шъ мъ плашиш, а!“ И този най-страшен за 
нашите географски ширини звяр отстъпил объркано 
пред силата и коравия нрав на тази дребна женица, 
обърнал се и влязъл в гората. 

Само тук, в Родопа планина, те изпълва усещането 
за една особена магичност и с цялото си същество 
чувстваш духовната сила и сплотеността на негови-
те хора. Но каквито и точни определения да се опит-
вам да намеря – само една дума събира и обема в себе си 
всички смисли и значения – родопчани!

А колко спомени и случки с аромат на детство 
пазя завинаги в сърцето си. И колко още много неща 
останаха неказани и недоизказани, татко, но теб те 
няма, за да те попитам… Ала пък вече съм сигурна в 
едно, най-точно изразено в стиховете на великолепна-
та поетеса Миа Сердарева:



55

НА ТАТКО
отвъдното не ме плаши
откакто си там
то е нищо повече
нищо по-малко
от безкрайност
отвъд завесата на видимото…
            Миа Сердарева

А „отвъд завесата на видимото“ всичко е видимо 
само за сърцето. Сърцето, което ще те помни вина-
ги, татко. Паметта, в която винаги ще бъде жив 
споменът за теб. Заедно с твоята-моята Балкан ма-
хала. С аромат на детство… До скоро виждане. От-
татък…



Литературен клуб „Йордан Кръчмаров“ при НЧ „Паисий Хилендарски – 1870“ в Балчик има половинвековна 
история. Създаден е през 1965 година и започва работа под ръководството на Румяна Генова, с участието на 
Николай Петров, Петрушка Костова, Стефан Цезаров, Донка Стефанова, Атанас Дичински. По-късно клубът 
се ръководи от Петрушка Костова, която по това време е и главен редактор на общинския вестник. Съста-
вът е същият. През 1983 г. за творчески ръководител на клуба е поканен Петър Алипиев. Негово откритие 
е младият поет Йордан Кръчмаров и съвместно с Красимир Машев подготвят поетичния сборник „Нощен 
залив“. Литературният клуб по това време носи името „Наско Боев“. Ръководители на клуба през следващите 
години са Драга Дюлгерова, Константин Младенов, Владимир Любенов. 

През 1999 г. клубът осъществява своята дейност като част от структурата на НЧ „Паисий Хилендарски 
– 1870“. Художествен ръководител е известният драматург и романист Кръстю Дренски, а за свой патрон 
творците приемат името на талантливия поет и член на клуба Йордан Кръчмаров, който си отива твърде 
млад от този свят.

През 2000 г. излиза от печат първият поетичен сборник, съставен от най-добрите творби на балчишките 
творци – „Брегове“. Следват: „Извори“ (2001), „Пристан“ (2002), „Летни снежинки“ (2003). Продължава 
традицията за провеждане на литературни четения, вечери на поезията. Гости са членовете на Съюза на 
българските писатели Рашко Стойков, Панчо Панчев, Атанас Мочуров, Владимир Любенов.

От 2004 до 2008 година ръководството на клуба се поема от Петрушка Костова. Излизат сборниците 
с поезия и проза „Откровения“ (2004), „Прилив“ (2008), а през 2010 година – „Песъчинки“. Освен в местния 
печат, членовете на клуба имат публикации във вестниците „Литературен фронт“ и „КИЛ“. Самостоятелни 
книги издават Петрушка Костова, Валентин Шалтев, Стефка Стефанова, Дияна Цветкова, Иван Статев, 
Цонка Сивкова, Георги Йовчев, Росица Траянова, Енчо Димитров. От 2010 година ръководител на клуба е 
Николай Мирчев с едно прекъсване от 2016 до 2018 г., когато ръководител е Росица Шалтева. „Морски дарове“ 
е осмият сборник с творби на членове на клуба, който излиза през 2010 г., а през 2016 г. е отпечатан алманахът 
„Брегове“. 

ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ „ЙОРДАН КРЪЧМАРОВ“

при НЧ „Паисий Хилендарски – 1870“ – гр. Балчик
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Роден е през 1954 г. в София. Завършва Педагогическия институт в Дупница, специалност 
изобразително изкуство и трудово обучение, както и Югозападния университет „Неофит 
Рилски“ в Благоевград. Публикува стихове в „Пулс“, алманах „Юг“, сп. „Младеж“, 
„Литературен форум“, в сборниците на клуба и др. През 1995 г. издава стихосбирката 
„Сезонът на зимните плажове“, а през 2016 г. – „Живот на карта“. Има самостоятелни 
изложби в Балчик, Каварна и Варна, както и участия в национални и международни из-
ложби. Негови картини притежават галерии в България, Германия, Италия, Полша и др. 
Член на литературен клуб „Йордан Кръчмаров“.

ВАЛЕНТИН ШАЛТЕВ
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Нищо ново под слънцето,
нищо! Монологът на един просяк
На кого да раздавам плътта си?
Аз не съм хляб!
Не съм свят!
Не, не съм и Христос!
Виждам само една Беатриче,
но пък сто Луцифера в посивяло и зло огледало.
Между масите мършави псета скимтят.
Върху дансинга някой танцува.
Тази вечер, за кой ли път,
скитникът свой дом сънува.
Между утрото и нощта,
странен крясък прокрадва звуци.
Моята Андалуска мечта
зад лодките се прекатури.
Мръсна сянка на куче и аз.
Кални стъпки по пода влажен.
Вече без профил и без анфас
спя зад кофата от боклука празен.
Стъпвам в локвите на съня,
коловозите са от вчера
и защо ли тревожен звън
върху лампите потреперва.
Намирисва ми на шега,
всяка приказка за доброто.
Андерсен е една мечта,
сред океаните на злото.

Монологът на един просяк
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Е, и патето не съм аз,
нито принцът до сълзи верен.
Между мене и онзи Стас
пътят всъщност е доста черен.
Може би на шега,
някой просто е сбъркал гена!
Хромозомите вечерта разпиляла.
И така вечерта
съм се родил – почти безличен. 
И оттогава досега
прося просто да бъда обичан.
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вестник „Балчишки телеграф“. Има публикации в местния печат, както и в литера-
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ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ
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Преди да се видим, като изненада,
облечи си отново роклята,
оная – с разкошните дипли,
която по края от звезди е сякаш извезана.
После нанеси крема старателно,
както винаги – с дъх на детелина – четирилистната,
носеща, навярно, не само щастие.
А със спиралата – гарваново лъскава,
извий си миглите въпросително,
за да се засмеят очите ти – удивително.
Моля те – остави на мира веждите,
те и без това са толкова нежно куплетно изплетени.
После с гребена, с цвят на старо сребро,
потопи го в косите си, носещи
дъхът на Равеловото, огненото „Болеро“.
Не бъди суетна, за последно
застани отново пред огледалото,
където красотата ти, отразена
сякаш двойна става.
За да мога с изпръхнали устни,
трепетно, по юношески аз да изрека:
– Слънчице, добре дошла!

Жадувана среща
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Добри Георгиев е роден на 23 септември 1947 г. в Балчик. Завършил гимназия в родния си 
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хумор и сатира в Кубрат. Има публикации в местния печат и литературните сборници 
на клуба. Член на литературен клуб „Йордан Кръчмаров“.
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* * *
Ако не видиш Слънцето, Луната,
не можеш да усетиш тръпката –
казала на коренчето пъпката.

* * *
На мъжко рамо как да се облегна –
той все заспива, преди да си легна.

* * *
„Не пожелавай жената на ближния“ –
Божа заповед е, всеки знае.
Ала грях ли ще е, Боже,
ако тя ме пожелае?

Криза

Защо ли не идва моята „муза“,
липсват ми нейните знания.
Явно, виновен е Евросъюза –
тя работа дири в Испания.
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ИВАН СТАТЕВ
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Първа пролет, първа обич,
първа радост и любов,
колко грижи ми създаваш,
колко много огнен зов.

Колко много радост има,
колко глъч и шум ехти.
Всяка двойка се е свила,
всеки в пътя си върви.

Само аз, несретник клети,
и тая пролет пак съм сам,
като старите поети
превъзмогвам своя храм.

Знам, че любя, знам, че искам,
знам, че истински горя,
и затуй така потискам,
превъзмогвам любовта.

И затуй така копнея,
и затуй така горя,
с тебе искам да живея,
с твойта хубост на света.

Първа пролет
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НАДЯ МИТЕВА
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Ти идваш винаги нечакан 
и времето забавя своя ход. 
Ти идваш малко преди мрака 
и слънцето се радва на живот. 
Ти идваш все, когато ми е тъжно, 
а със усмивка те изпращам аз. 
Ти идваш и от срещите ни кратки 
по малък спомен запазвам аз. 
Не се обиждай и не вирвай нос, 
това не е признание интимно, 
а благодарност, казана на глас, 
за хубавите мигове взаимност.

Неочаквано за теб 
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Родена е на 10 декември 1942 г. в с. Хърсово, Шуменско. Учителка по професия. Има 
публикации в местния печат и в литературните сборници на клуба. Член на литературен 
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ПЕНКА ДИМИТРОВА
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Сравнявам те със мама, мила моя,
със мама те сравнявам, не със друга,
защото даваш ми и хляба, и водата,
и слънцето, за да ми свети пред очите.

Аз друга не познавам толкоз скъпа.
Където и да ида, ще съм чужда –
ще се озъртам плаха и страхливо,
ще си тъгувам и ще плача – зная.

Затуй оставам тук и се заклевам,
че ще ти бъда вярна и ще служа
на теб, Родино, майчице рождена,
на теб, Земя, в която съм родена.

Родина



70

Член на литературен клуб „Йордан Кръчмаров“. 

СВЕТЛАНА ИВАНОВА
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Какво ли крият белите коси
на престарелите ни майки?
Какво ли крият? Може би следи
от грижите под тънките забрадки

А може би те скриват мъдростта
и опита на минало столетие,
покрил ги с белоснежна чистота
на мислите и поривите светли.

Или те скриват преживени дни,
белязани със майчино страдание?
В безсънни нощи тихите молби,
примесени с човешко отчаяние?

Какво и колко преживяха те,
достигналите свойта снежна белост?
Не зная, но прекланям колене
пред всеотдайната им, майчината святост!

Какво ли крият белите коси?
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Посрещни ме, приюти ме,
мили роден град!
Приюти ме, прегърни ме
и приспи ме пак,
скътал в своите градини
детските ми дни,
на безгрижните години
светлите следи.
Как обичам всичко в тебе –
кичестия бряг,
къщите ти сред скалите
и вълните в бяг,
чайките ти полетели
с волните крила,
лодките, на път поели,
силните весла,
нощите ти тихи, чудни
край това море.
Светлините, нощем будни,
чакат, викат ме!
Посрещни ме, приюти ме,
вярна съм ти, град!
Аз неизменно, след години,
в теб се връщам пак!

Завръщане в Балчик
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Вече по съмнало, уморени от дългия път, конете 
спряха пред градската болница. Гърбовете им около 
хълбоците и шиите бяха запотени. Каруцарят, едър, 
як и млад селянин, облечен в къс овчи кожух, слезе, при-
върза животните за коневръза, измъкна чуловете от 
каруцата и ги покри с тях. Полуградското му облекло 
и похабените кундури издаваха, че не е заможeн човек, а 
помръкналото и отдавна небръснато лице говореше за 
преживяване на тежка мъка. В нарочно направения за 
такива посетители навес и грубо скована пейка се бяха 
подслонили един до друг още двама души – една дребна, 
възрастна жена, почти баба и сравнително млад мъж, 
който в лице много приличаше на жената. Очевидно 
бяха майка и син. Жената беше с черна забрадка и надя-
нат кожен киптар върху черен, домашно плетен жакет. 
Тя бе омотала лявата си ръка в парче дребено одеяло.

– Много ли те боли, мамо? – попита я мъжът до 
нея. 

– Ох, боли, ама няма къде да се дяна! Ще трая. Пуста 
да остане ваджишката стълба, как се извъртя само – 
запустосва тихо жената.

– Така става, когато вършиш неща, които не са за 
тебе вече. Не си ли видиш годините? – упрекна я си-
нът.

– Ох, нали искам и аз да помогна с нещо! Да съм ти 
от полза. А то… всичко все сам вършиш… Стига съм 
яла даром хляба… – рече с тъга пострадалата, като 
попритисна към скута си болната ръка. Малкото є 
нашарено от бръчки лице се изкриви от болка.

– Ти пак започваш да ме окайваш – свъси равните 
си вежди синът. – Какво като съм сам? Така ми било 
писано.

– Ох, пак не ме разбра! Ами аз не искам да оставаш 
сам, като умра, бре мама! Поразходи се из селата, по-
разпитай, пък не бъди придирчив! Все ще случиш на 
момиче… И чичо ти Трифон така каза, ама ти трябва 
да я търсиш…

– Добре, добре, ще се разходя – прекъсна я синът и 
замълча.

Двамата се загледаха в пристигналите пътници. 
В каруцата отзад, заметнати с широка шарена черга, 
седяха слаба, с остри очертания на лицето, облечена в 
траурни дрехи жена, прегърнала в скута си момиченце 
на около шест-седем години. Детето любопитно се 
оглеждаше наоколо. Интересни, но чужди му се виж-
даха гъсто наредените градски къщи с малки дворове, 
където не можеше да се играе и тича на воля. То стис-
каше в прегръдката си целия свой, малък, детски свят, 
който бе понесло със себе си, състоящ се само от една 
парцалена кукличка, вероятно купена от някой селски 
сбор и не мърдаше от убежището си. Жената му по-
шепна нещо на ухото. То стана, слезе от каруцата и 
без да оправи подгънатото си кафявото палтенце, 
малко големичко за ръста му, се спусна към селянина и 
го дръпна за ръкава:

– Ъъъ!... – изтръгнаха се някакви звуци от устата 
му.

 – Додахме, татьовото, додахме. Тука живее док-

Проклятието
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торът – отвърна му бащата, погали го по забрадена-
та главица и се обърна да сложи наръч сено на конете. 
Те тутакси се наведоха и с пръхтене захрупаха сеното. 
Жената също слезе, изтупа полите на измачканата си 
от седенето фуста, понамести я около кръста си и 
хвана детето за ръка.

– И вие ли сте за доктора? – попита селянинът, 
чакащите под навеса хора.

– И ние. От среднощ чакаме! – отвърна малко стег-
нато седналият до възрастната жена мъж, сякаш се 
страхуваше да не ги пререди някой.

– Че как тъй? – зачуди се новопристигналият и 
рошавите му вежди се вдигнаха високо над очите. – 
Цяла нощ ли мръзнахте тук?

– Ами къде? Как иначе да хванем ред? То от болки 
майка ми не може да трае.

– Какво є стана?
– Абе, питай нея какво и защо! Решила да се качва 

на тавана и паднала от стълбата – ядосано отвърна 
синът.

Селянинът загледа двамата чакащи и ха да каже 
нещо, ха да не каже, но си 

замълча. Пък и какво можеше да им каже, след като 
и тяхната не беше лесна. Добре е, че за три часа стиг-
наха. Конете им доста се измориха, но поне успяха да 
хванат ред за доктора. Ще почакат още малко. Време-
то беше тихо. Облачното небе се бе свело ниско над 
покривите, а издигащият се от комините на близки-
те къщи дим, сякаш веднага се сливаше с него.

– За детето ли идвате? – на свой ред запита въз-
растната жена.

– Че за детето… – отвърна майката на момичен-
цето.

– Какво му е? 
– Нещо… не е наред. Не може да говори…

– А откога е така? 
– Ами, откак се роди. Чува, но така и не можа да 

проговори. Второто ни, средното, го изгубихме пре-
ди половин година. То беше малко по-добре. Казваше 
„мамо“, „тате“. Ама като навърши четири години, 
не знам какво му стана и набързо го прибра Господ – 
отвърна натъжената майка и изтри с края на забрад-
ката си, бликналите от очите є сълзи. – Третото ни 
е на две годинки още. Бог да го опази. Дано поне с него 
всичко да е наред.

– Боже опази! – отвърна старата жена и се пре-
кръсти. – А как те думат тебе, булче?

– Зафира, ама Зафа ми казват всички.
– А мен ми викат, баба Фета. Така ме знаят в наше-

то Черничево.
В това време мина симидчия и край тях замириса 

на прясно изпечен симид. Селянинът му подвикна и 
купи едно топло хлебче на детето. То радостно се 
сгуши до майка си и захапа закуската. Всички замълча-
ха. Надойдоха още болни. Събраха се около десетина 
души. Някои от тях се познаваха и бързо завързаха 
разговор. Останалите по принуда мълчаливо слушаха 
новините, които не бяха достигнали до тях. Дока-
то пристигне докторът, изминаха още два часа. Баба 
Фета влезе първа. Забави се близо час, но като изле-
зе, беше с бинтована на цяло ръка, провесена с шнур 
през врата. След тях влязоха и селяните с детето. Те 
престояха при доктора двайсетина минути и излязо-
ха. По лицата и на двамата беше изписана тревога. Ба-
щата запрегна конете и се наканиха да тръгват. Щом 
изкара каруцата на пътя, той погледна към бабата и 
сина и ги попита: 

– Вие сега с какво ще се прибирате?
– Не знам – отговори синът и закопча догоре ове-

хтялото си палто. – Насам ни докара наш съселянин. 
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Остави ни тук, а той продължи за Силистра. Сега, 
полека лека ще излезем накрая, а оттам…, каквото 
мине по път!

– Ами тогава качвайте се с нас! Пътят ни и без 
това е през вашето село. Ще ви закараме дотам.

Зарадвани, майка и син се настаниха при тях и по-
еха обратно. Щом излязоха на полето, баба Фета по-
пита Зафира:

– Какво ви рече докторът за детето, булка?
– Рече, че трябвало операция. Сложна била – става-

ла само в странство.
– Ами, ако можете, опитайте.
– Ох, да опитаме!... Ще продадем кое що… Ще по-

съберем малко пари, ама… и тогава не било сигурно, че 
детето може да се оправи. Имало там… още нещо, 
под езичето му... Не знам какво е – повдигна отчаяно 
рамене младата жена. – Ами ако стане по-зле?

Мъжете мълчаха и слушаха разговора на жените. По 
откритото и голо поле вятърът се усили. Той откъс-
ваше последните разноцветни листа от дърветата 
и ги застилаше по земята. Дъждовните облаци така 
и не се пръснаха. От време на време пускаха по някоя 
капка, сякаш искаха да подскажат, че ако не е вятърът, 
всеки миг ще завали. Пътят се виеше между засетите 
със зимница ниви. Те вече добиваха зеленикав вид, но 
паднеше ли им дъжд, много скоро щяха да се раззеленят 
напълно.

– Ами вие, Зафо, баяли ли сте му на туй дете? – под-
зе отново разговор старата. – Може да има нужда от 
това. Може да се е уплашило.

– Ох! Водихме го на няколко места, но файда не на-
мерихме. Барем да знаехме от какво идеха тези нещас-
тия – въздъхна Зафа и отправи блуждаещ поглед в да-
лечината. Струваше є се, че това безкрайно облачно 
небе е някакво страшно, космато чудовище, което с 

огромното си руно ги омотава и не им дава да дишат. 
Тя несъзнателно притисна детето в скута си, сякаш 
искаше да го предпази от заплашващата ги беда.

Отново се умълчаха. Освен вятъра, който свире-
ше в ушите им, се чуваше само тропота от колеле-
тата на каруцата и тичащите коне. Те от време на 
време поемаха дълбоко въздух, издишваха го шумно, из-
пръхтяваха и обръщаха глава един към друг. 

 – А ти, как се казваш, момче? Как ти е името? – по-
бутна със здравата си ръка по гърба бащата на дете-
то любопитната баба Фета.

– А – сепна се селянинът. – Аз ли? Коста. Коста ми 
е името. Защо?

– Чуй ме добре, Коста! – захвана пак старата. – 
След два баиря ще сме вече в нашето село, но отта-
тък него, встрани от пътя ви, има едно малко сел-
це – Ноево. – Библейско му е името. То е с десетина 
къщици и прилича повече на махала. Там живее един 
възрастен човек на име Трифон. Тоя човек и по очите 
като те гледа, може да ти каже много неща. Твърде не 
иска да се разчува името му и не приема, но като е за 
детето, няма да ви върне. Отбийте се при него, а... 
Ако не за лекуване, то поне ще знаете от какво е така 
детето ви.

Зафа се заслуша в разговора и в очите є проблесна 
малка искрица надежда.

– Мамо, остави хората! Не виждаш ли, че мъката 
им не е малка? – обади се синът є.

– Ти, Тодоре, не се обаждай! Аз за лошо не им казвам. 
Рядко има такива хора по света вече. По-добре ли е 
да ходят по разни шарлатани да ги лъжат? Пък чичо 
ти Трифон е християнин, патил човек. Той разбира 
мъката на хората.

Тодор замълча. Беше интелигентен човек, учител. 
Откакто Добруджа стана румънска, повече не можа 
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да учи децата на български. Забраниха му. Опита се 
да влезе в спор с властите, но си изпати. Вкараха го в 
затвора и едва не го убиха. Сега се занимаваше с домаш-
ните си работи. Той почиташе майка си и никога не 
є се противеше. Дали от душевно безпокойство или 
от нещо друго, той разкопча връхната си дреха, после 
пак я закопча и се загледа в полето. Не му беше прият-
но дето майка му така го гласеше пред хората. Скоро 
пред тях се показа Черничево. Старите му къщи се 
бяха слели със сивотата на оголената природа и един-
ствено църквата се белееше като видение сред него. 
С големите си дворове и градини, от височината, то 
изглеждаше като пръснато из цялата равнина. Про-
тивното време бе принудило стопаните да се крият 
и затова изглеждаше като опустяло. Малко преди се-
лото, пътят заобикаляше и продължаваше към Въл-
ково, откъдето бяха Коста и Зафира. След първите 
три къщи Тодор посочи на Коста тяхната и спряха 
пред вратнята. 

– Слезте да ви нагостим, че голямо добро ни сто-
рихте! А и още много път имате – покани той сто-
рилите им добрината хора.

– Нямаме много време. Ще вървим! Имаме добитък 
вкъщи, на който трябва да се шета – отвърна Коста.

– Коста – обърна се към него баба Фета. – На една 
крачка сте от дядо Трифон. Като сте тръгнали цяр 
да дирите, идете и до него! Съвсем близо е. Все по тая 
улица карайте и ще влезете в Ноево. Той живее сам, в 
първата къща отдясно. Цялата е варосана. Пък то… 
не се знае, откъде ще намерите полза. Идете, млади 
сте още! Все в страх не бива да живеете! Ако искаш, 
речи му, че баба Фета те праща. Рода сме. Навремето, 
като се върна от Сръбската война почти осакатен, 
аз го гледах, докато оздравее. Тогава на талига го дока-
раха, толкова зле беше. И той, още докато беше на 

война, млада жена изгуби. От много години е сам. То, 
синко, огънят, където падне, там гори. Тогава Господ 
му отне едно, но му даде друго. Идете, идете! Време-
то върви, а по път може и да завали.

Коста подръпна юздите и конете потеглиха. Още 
докато излязоха от селото и пред тях се видяха пър-
вите къщи на Ноево. Право беше казала бабата, че е 
като махала към тяхното. Докато стигнат къщата 
на дядо Трифон, леко припръска дъжд. Край първата 
къща, както им бяха описали дома на стареца, до пор-
тата, един слабичък и куц човек подреждаше куп от 
наскоро докарана вършина. Щом спряха пред неговата 
порта, човекът се изправи и се загледа в непознатите 
пътници. 

– Кого търсите? – запита ги той.
– Търсим дядо Трифон – отговори Коста. – Тук ли 

живее?
– Вас Фета ли ви изпраща? – вместо отговор попи-

та старецът. – Сутринта ми се стори болна.
Коста и Зафа се спогледаха учудени, но и малко сму-

тени. Как така сутринта?! Че нали те сега дойдоха 
от града. Човекът излезе на улицата и застана до кару-
цата. Облечен в старо захабено палто с протрити, 
засечени от недоизпиране ръкави, с нахлупен калпак и 
обсипано с бръчки лице, имаше вид на осемдесетгоди-
шен скиталец. Той ги гледаше въпросително, чакайки 
отговор. Но като разбра, че се смутиха, ги попита:

– Вие за детето ли идвате?
– За него! – обади се Зафа. – Ти ли си дядо Трифон?
– Аз съм – отвърна старецът и лицето му про-

светна. Доби някакъв спокоен, блажен вид, какъвто 
не се среща у хората. Ще речеш, че през него слънце 
грейна. – А ти нали Ана се казваш? – обърна се дядото 
към детето. – Дядо Трифон те знае, нищо, че ти не ме 
познаваш. Я ми дай ръчичките си, чедо!
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Както седеше, сгушено в полата на майка си, дете-
то доверчиво подаде ръце на стареца. Той се загледа в 
него и ласкаво му рече:

– Ха, сега ме погледни право в очите! Ето, че разби-
раш всичко – продължи да му говори той, когато то 
изпълни молбата му. – Браво! Ти, дядовото, ще ста-
неш голяма и когато мама и тати остареят, ще ги 
гледаш. Ще се радват, че те имат. Един ден ще имаш 
дете и то ще гледа тебе – допълни той и пусна ръце-
те на детето. – А ти – обърна се след тези думи дядо 
Трифон сериозно към Коста, – ела с мен!

Коста слезе и последва стареца. Пред прага на мал-
ката и ниска къщица имаше широка сундурма, застла-
на с вехто чердже. Старецът приседна на нея, накара 
го да стори същото и да се обърне към него. Лицето 
му пак се озари. Той взе в дланите си големите, гру-
би ръце на госта. Коста усети как през него премина 
нещо като мълния. Очите му се отвориха широко, а 
точно това трябваше на гадателя. Той се взря в тях 
за кратко и после пусна ръцете му. Постояха малко, 
докато Коста се съвземе и едва тогава дядо Трифон 
заговори:

– Ти имаш починало дете. И то е било нямо. Баща 
ти е имал починал ням брат, нали?

Очите на младия човек се изпълниха с влага. През 
ума му като насън преминаха картини от детството 
му, когато погребваха немия му чичо. Съвсем прясна и 
още незараснала беше раната в душата му по изгубено-
то им дете. Две сълзи бавно се стекоха по скулите му.

– Вярно е – успя да отвърне само Коста и замълча, 
защото чувстваше, че може с глас да изплаче.

– Минал е голям огън през главата ти! Вие ще по-
растите и двете си деца, но това дете ще си оста-
не така! Всичко ще разбира и ще прави, но няма да 
може да ви говори! Не го мъчете! И операция няма да 

помогне! Това е проклятие, момче! Тежко проклятие 
тегне над рода ви. Моли се за душите на починалите 
си близки! Имал си прадядо, жесток човек. Хора не е 
убивал, но им е пакостил и много добитък е крал от 
тях. Когато е крадял, е подрязвал езиците на добиче-
тата, за да не блеят или мучат, та да не го хванат. 
Правел е нещо и на кучетата, за да не го залайват, но 
какво точно, не ми се дава да видя. И да речеш, че е бил 
беден и гладен – не, не е бил. Имал е много добитък. 
Но злото, заживяло в човека, когото веднъж вече е 
обсебило, трудно си отива. Тогава сам Бог не става 
каил на такава лошотия, за която един ден децата 
плащат. Бог не наказва затова, че си убил животно, 
за да нахраниш себе си или други гладни. Той наказва 
заради злост, кръвожадност и горделивост. Имаше 
един човек, тук, в моето село, още преди да отида 
на война. Та той и още някои се почерпили здраво в 
кръчмата и се хванали на бас кой е по-бърз касапин. Ре-
шават да заколят заедно две агнета, за да видят кой 
ще спечели облога. Това става пред очите на моите 
съселяни. Този, който е предложил да се обзаложат, 
като замахва с ножа да дере още неумрялото заклано 
животно, отървал ръката си и ножът се забива с все 
сила в собственото му око. Умря в мъки! Така му беше 
отмъстено за гаврата с невинните добичета. За та-
кива неща Бог не прощава. Така е и при вас, само че за 
жестокостите на някого плащат невинните рожби. 
Друго лошо нещо няма да ви се случи вече. Проща-
вайте за всичко, което ви казах, но трябваше да го 
научите и да се пазите от лошотия, че тя никого 
до добро не е довела! Бог да ви пази! – рече старецът, 
направи кръст на Коста и стана. – Ха, тръгвайте, 
че времето скоро ще се развали съвсем. Тъкмо ще си 
стигнете до село и ще завали.

Коста се надигна едва-едва, сякаш беше останал без 
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сили. Почувства снагата си потна. Бръкна в джоба и 
извади пари да плати на стареца, но той го спря.

– Не искам нищо. Голям е грехът за оногова, който 
живее от чуждата мъка! По-добре нахрани и облечи 
някое бедно, нещастно дете. Тогава и Бог вижда до-
брите дела. Ха, лек ви път и побързайте! Я, как много 
се зачерни небето!

Внезапните гости на дядо Трифон си заминаха, но в 
душата на стария човек настана смут. Видя той зли-
ните, сторени някога от прадядото на Коста. Пред-
извикал бе много човешка мъка. От човек се бе пре-

върнал в чудовище. Вълк да беше, нямаше да изтръшка 
толкова добитък. А след него всяко поколение плаща-
ше кръвен данък за тези злини. Той влезе вкъщи, запали 
кандилото и като коленичи тихо занарежда молитва 
за младото семейство. Щом свърши с нея, една голяма 
сълза се плъзна по брадясалото му лице, а от гърдите 
му се отрониха с въздишка тежки въпроси:

– Защо, Господи? Нали виновникът отдавна е на 
мястото, което си му отредил? Защо това прокля-
тие ще им тегне до девето коляно? Какво са виновни 
децата им? Това не разбирам.
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В един студен декемврийски ден, привечер, на вход-
ната врата се позвъни. Отворих веднага и се изнена-
дах, когато видях на прага едно слабичко, чернооко 
момиче, с малка раничка на гърба, късо подстригано. 
Търсеше квартира за известно време. Заприлича ми 
повече на момче, отколкото на момиче. Когато узнах 
името є, нещо дълбоко трепна в мен. Напомни ми за 
моята обичана леля, която вече не е между живите. 
Затова, след кратък семеен консулт с моя съпруг, ре-
шихме да я приемем.

Има дни, в които си казваш: „Днес не ми е ден и 
т.н.“ Много често изпадам в подобни депресивни 
състояния и тогава се случва нещо интересно. Сре-
щам се с хора, с които не съм се виждала отдавна, по-
знати, непознати, но те ми вдъхват вяра и сили. Дали 
е Божия сила, съдба, карма, случайност, телепатия, не 
знам. Но може би е за добро. Именно в такъв ден се 
срещнах с това момиче, съвсем млада девойка. Трогна 
ни нейната съдба и оттогава досега тя стана част 
от нашето семейство.

Измина известно време, докато се установи и 
свикне с нас. Не настоявах, но бях любопитна да уз-
ная, какво се бе случило с нея, откъде е, как е живяла? 
И един ден, прибирайки се от работа, седнахме да ве-
черяме. Тя започна разказа си. Вълнуваше се много. Гла-
сът є трепереше, а в очите напираха сълзи. Успях да я 
предразположа и успокоя. Все пак не є беше лесно да се 
връща назад в спомените.

„Идвам от едно малко добруджанско селце, което 

с годините обезлюдя. Останаха все възрастни хора. 
Къщичката ни е накрая на селото. Около нас има 
ниви, които се обработват от арендатори. Живях 
с майка си и брат си. Баба почина. Тежко посрещнахме 
смъртта є, защото тя ни отгледа. Баща си не помня. 
Отдавна са се разделили с майка и цялата грижа за от-
глеждането и възпитанието са паднали върху нея. От 
9-годишна съм започнала да работя с нея на полето. 
Вършила съм различна работа. Парите не стигаха, но 
изкарвахме за прехрана. Работихме през лятото, за да 
си купим тетрадки и учебници за училище. Слугувахме 
за жълти стотинки. Добри хора ни помагаха, кой с 
каквото може.

На училище ходехме в съседното село. Вървяхме 
пеш сутрин и вечер, защото нямаше осигурен превоз. 
Понякога упреквам майка си, че не ни е оставила да 
продължим образованието си след осми клас, но тога-
ва такива са били годините. Нямала е средства да ни 
издържа. Особено страшничко си беше, когато вечер 
трябваше да се прибираме сами. Вървяхме през ниви-
те за по-направо. Спомням си една случка. Беше през 
зимата. Закъсняхме от училище и тръгнахме да се при-
бираме. Помня, че беше много студено, духаше силен 
зимен вятър. Брат ми плачеше от страх и студ. Аз 
храбро вървях и го успокоявах, но изведнъж от близка-
та гора изскочи един гладен вълк и ни подгони. Плюхме 
си на петите и хукнахме да бягаме ужасени. Добре, че 
мина една лека кола. Шофьорът се оказа от нашето 
село, журналист в близкия град. Взе ни и ни откара у 

Съдба
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дома. Не зная какво щеше да се случи, ако не беше този 
човек.“

Като я слушах как разказва, ми стана студено. 
Представих си тази картина, достойна за четката 
на художник. Как се е решила да напусне селото и да 
дойде в града, защото много момичета на нейната 
възраст пропадат в града.

„Живот на село няма. Няма и бъдеще. Казах си, че 
трябва да направя нещо за себе си. Ще срещна добри 
хора, които ще ми помогнат и животът ми ще се 
промени. От работа не ме е страх. С честен труд ще 
си изкарвам хляба.“

Гласът є вече звучеше по-уверено. Лицето є се оза-
ри от някаква загадъчна светлина. Погледът є блуж-
даеше. Какво ли се въртеше в нейната главица? Дали 
щеше да оцелее в този труден живот? Какво щеше да 
є поднесе съдбата? Въпроси, сложни въпроси, които 
чакаха своя отговор. Обясних є, че реалностите са 
други, предизвикателствата са различни и тя тряб-
ва да научи много неща, за да се справи, да бъде силна, 
упорита и да вярва, че ще успее. Да не се обръща назад, 
а да мисли за бъдещето, което я очаква. Слушаше ме 
внимателно и попиваше всяка моя дума.

Намерихме є работа и тя бързо се ориентира в 
обстановката. Беше любознателна и сръчна. За всяко 
нещо се залавяше с желание. Отвращаваше се от лице-
мерието, лъжата, измамата, злобата и завистта. Без-
погрешно откриваше тези черти у хората, с които 
работеше, и се дистанцираше. Бореше се като лъвица 
за справедливост и вярваше, че доброто съществува, 
а злото ще бъде наказано. Радваше се като малко дете, 
когато получаваше подарък за празниците. Въртеше се 
пред огледалото като Пепеляшка, която се готви за 
бал. А аз в ролята на Добрата фея, кимах насърчително 
и є давах съвети – какво и как да облече. Тя си имаше свой 

вкус като момиче и аз се съобразявах с него. Лъчезарната 
є усмивка, непринуденият по детски смях, радостта є 
от нещо хубаво и красиво, оживяваше къщата.

Не беше посещавала театър, концерт, изложби. 
Искаше да научи всичко. Детството є беше бедно и 
когато є разказвах за моето детство, за лагерите, ек-
скурзиите, детските игри и лудориите, тя ме гледаше 
с невярващи очи. Обикна морето и всяко свободно 
време ме караше да се разхождаме край него.

Колкото повече я опознавах, толкова повече се въз-
хищавах на добротата є, честността, обичта към 
цветята и семейството, на силата на духа.

Когато ми споделяше живота си, в съзнанието ми 
изникна един епизод от разказа „По жицата“ на Йор-
дан Йовков. Петър Моканина, трогнат от чуждата 
съдба, изрича, обзет от болка, „Боже, колко мъка има 
по този свят, Боже!“ Тези думи прозвучават като зов 
за помощ, молитва, вяра в надеждата, чийто символ е 
бялата лястовица.

Добро и зло, надежда и отчаяние непрекъснато се 
преплитат. Човек сам носи спасението в себе си. От-
крива надеждата и се бори за нея. Дали и тя щеше да 
срещне бялата лястовица.

„Ако бъдем силни и винаги очакваме положително-
то, независимо дали резултатът е точно такъв, ка-
къвто си мислим или не, тогава чудесата започват да 
се случват.“ – казва американският писател Джеймс 
Редфийлд.

Казват, че птицата на щастието каца веднъж на 
рамото и човек трябва да знае как и кога да я улови и 
да успее да я задържи. Защо Господ не ми е дал дъщеря. 
А може би той ми прати нея. За нас тя ще си оста-
не наша дъщеря. Вярвам, че ще намери тази птица на 
щастието. И тя, също като птицата, ще разпери 
криле и ще отлети.
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Родена е в първите дни на пролетта на 1946 г. в добруджанското село Безводица. Повече 
от две десетилетия е работила в областта на туризма. Автор е на пет самостоятелни 
книги: документалната „С песен в сърцето“ (2005) – спомени за приятелството є с добру-
джанската народна певица Ева Георгиева; поетичната „С дъх на море“ (2007); родовед-
ските „Сивковият род от Котел“ (2008) и „Реката на живота. Кръстевият род“ (2010) 
и „Кметовете и управлението на Балчик в периода 1878–2015 г.“ (2015). Участвала е със 
свои творби в Националния литературен конкурс за кратка проза „Цветница“ в Стара 
Загора през 2009 година. Нейни разкази и стихотворения са публикувани в местния пе-
чат и в сборниците на клуба. Член на литературен клуб „Йордан Кръчмаров“ и на Съюза 
на независимите български писатели. 

ЦОНКА СИВКОВА
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Когато се запознахме с Боян, бяхме много млади и 
щури – студенти в един випуск. Между нас се полу-
чи магическа връзка която прерасна в красива любов. 
Бяхме непрекъснато заедно, танцувахме, лудувахме, 
ходихме на излети с приятели. Всичко беше красиво 
романтично и диво. Посрещахме изгрева на слънцето 
в открито море, а вечер се къпехме на лунна светли-
на. Дипломирахме се. Свързахме живота си с брак и 
вярвахме, че любовта ни ще бъде вечна и неувяхваща. 
Родиха се децата ни. Аз се грижех за тях, а съпругът 
ми се залови със собствен бизнес. Искаше да имаме 
всичко и най-добро. Отдаде се изцяло на работата 
си, като че ли беше венчан не за мен, а за нея. Излизаше 
рано, връщаше се вечер късно. Нямаше почивен ден, 
нито време за мен и децата. Печелеше пари и не осъз-
наваше, че между нас се отваря пропаст. Живота ни 
течеше еднообразен, монотонен. Казвах му: „Не всич-
ко е пари приятелю…“ Приемаше го като шега. Годи-
ните летяха, децата растяха. Унесен изцяло в работа 
забрави, че аз имах нужда от неговото присъствие, 
внимание и нежност. Мислех си дори, че той не ме 
забелязва и това ме вбесяваше. Исках да го накажа, да 
се осъзнае, липсваше ми онова време, скучаех. Вместо 
него имах децата и компютъра. Забавлявах се в сайт 
за запознанства, флиртувах с непознати мъже. Един 
от тях беше забавен, различен от другите, допадахме 
си, споделяхме. Не влагах нищо специално във вир-
туалната ни връзка. Бях започнала отново да уча, за 
да се усъвършенствам професионално и да се ангажи-

рам с нещо различно. Нещата се промениха, когато 
застанахме очи в очи с другия, изненада ме по време 
на очните занятия. Вечеряхме заедно, радвахме се, 
попрекалихме с водката вечерта. Така се роди съвсем 
безобидно и на шега моята изневяра. Той ме заливаше 
с обич и внимание. Пропътуваше стотици киломе-
три всяка седмица. Не го спираха виелици и заледени 
пътища. Идваше, за да си откраднем малко топлина. 
Когато не бяхме заедно, в ушите си държахме слушал-
ки с включен GSM. Чувах гласът му по всяко време. 
Вечер сядах пред компютъра, говорихме си с часове. 
Той беше навсякъде с мен и това ме радваше. Човек 
търси това, което му липсва. Съпругът ми се приби-
раше уморен у дома. Не се интересуваше как е минал 
денят ми. Не подозираше нищо. Държах диска от кра-
сивите ни мигове с другия в шкафа, там където бяха 
венчалните ни пръстени. И двамата не ги носехме 
от години. Не зная защо съпругът ми пожелал да си 
сложи вергетата. Намерил диска между пръстените. 
Полюбопитствал да разбере какво ценно съхранявам 
в него. Обади ми се по телефона:

– Изчакай ме, ще дойда да те взема от работа.
Изненадах се. Върнахме се у дома. Вечеряхме. Пихме 

по чаша вино. Той пожела да гледаме филм.
– О, не ми е до кино сега… – възпротивих се аз.
– Моля те. Искам да го гледаме заедно. Интересен е. 

Ще ти хареса – филм за изневярата.
Приех молбата му. Седнахме един до друг, загледа-

хме. Стъписах се. Кръвта нахлу в ушите ми. Станах. 

Мъртво вълнение
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Краката ми се подкосиха. Успях да запазя самооблада-
ние.

– Но главната героиня съм аз. Пошегувах се – главни-
ят герой май не си ти…

Не бих искала да съм на негово място. В очите му 
имаше сълзи. Гледаше изневярата ми – целувките, в 
които изгаряхме с другия мъж. Шума на морето. Сме-
ха, който ни заливаше. Вълните закриваха следите от 
босите ни крака по мокрия пясък.

– Защо го направи?
– Забавлявах се. След като ти нямаш време за мен, 

той имаше достатъчно много...
Чувствах се предател, исках да прикрия чувствата 

си. Правех се на силна. Всъщност – силна съм. Можах 
да загърбя тригодишната си тайна връзка и да запа-
зя семейството си. Той – другият, го изживя много 
по-тежко, стигна до отчаяние. Не зная повече нищо за 

него. Не коментираме оня филм от миналото време. 
Запазих кадрите в сейфа на сърцето си. 

Случват се такива неща. Семейството е като 
морето и брега. С приливи и отливи, с бурни или 
спокойни вълни. Хубаво е човек да има свой бряг, своя 
опора. Аз бях вълна, която бе пленена от стихията 
на мъртво вълнение. Опасно и силно то ме водеше 
в неизвестна посока и ме отдалечаваше от него. Вя-
търът беше променил посоката на моя ход, но буря-
та утихна. Събудих се до своя бряг. Той ми даде оная 
тръпка като в нашето начало, чувство за сигурност 
и нежност. Всеки ден съпругът ми ме изпраща на рабо-
та, а вечер ме посреща. Намираме време през уикенди-
те да сме сред природата с децата или на екскурзия... 

След седемнадесетгодишен семеен живот сме в ме-
ден месец, който продължава вече година и не искам да 
свършва.



Учреден е през 2008 г. от Екатерина Савчева – библиотекар в библиотеката при читалището. Първоприемник 
е нa литературно-творчески кръжок „Антон Страшимиров“, който е бил създаден през средата на миналия век. 
Носи името на съгражданина ни Георги Савчев – поет, хуманист, романист, сатирик, драматург, литератутен 
и театрален критик.

Клубът е отворена общност, в която всеки автор и всеки човек с интереси към писаното слово и изкуство 
е добре дошъл и се приема с необходимото уважение. Усещането за среща на съмишленици, приятелската 
атмосфера, интересните изяви и насърчаването на творците поддържат живота на формацията и тя заема 
достойно място в културния живот на община Белоградчик. 

Поддържаме връзки със сродни организации. Провеждали сме срещи и четения с литературни групи от 
градовете Монтана, Лом, Кула, Димово и с. Смоляновци (Монтанско). Най-тясна е връзката ни с Дружеството 
на писателите от гр. Видин. Контактуваме си постоянно, обсъждайки различни творчески идеи и взаймно 
си гостуваме по повод празници в Белоградчик и Видин. Особено ценно за нас е приятелството ни с клуб 
„Ходожествено слово“ към Детски комплекс – гр. Белоградчик. Ежегодно на 2 юни участваме в провеждането 
на Поетичната обсерватория (в двора на Астрономическата обсерватория). Тогава срещаме почитателите 
на изящното слово с национално значими имена от съвременната българска литература.

Ползотворно стечение е обстоятелството, че художественият ръководител на киноклуб „Ведерник“ към 
читалището е репортер на Телевизия Видин. Със съпругата си те правят редовни репортажи от ежемесечните 
изяви на клуба. По този начин се популяризира литературата, поезията и дейността на литературен клуб 
„Георги Савчев“ към НЧ „Развитие 1893“ – гр. Белоградчик в цялата Видинска област.

Художествен ръководител 
Наташа Младенова

ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ „ГЕОРГИ САВЧЕВ“

към НЧ „Развитие 1893“, гр. Белоградчик
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Родена е в гр. Белоградчик. По професия е бакалавар – фармацефт. Работила е и е живяла в 
градовете Видин и Белоградчики. Взимала е дейно участие в културния им живот. Била е 
ръководител на литературния клуб „Г. Савчев“ към НЧ „Развитие 1893“, гр. Белоградчик и 
продължава да е активен участник в него. През 2018 г. издаде стихозбирката „Бяла сова“. 
а през 2020 г. „Библията“ – поетична поредица. Подготвила е прекрасна детска азбука в 
стихове, която чака издаване. Има публикации в изданията на конкурса „Доброглед“, гр. 
Димово, на Литературния салон – гр. Видин и областния печат. 

АНГЕЛИНА ЙОТОВА
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Свободата е жажда,
тя в душата се ражда,
ако в тежки окови
търсиш пътища нови.

Свободата е слово
и за битки готово,
щом сърцето не спира
свойта правда да дири.

Свободата мечтана
е отворена рана –
но не идва самичка
като прелетна птичка.

Ни пари е, ни слава, 
тя е дързост корава –
меч на твоето име,
твоя дом и Родина.

Свободата
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Братой Диков е роден в град Кула. Завършил е СПТУ в родния си град. Пише стихове 
от ученическите години. Живее в град Белоградчик. Има публикации в изданията на 
литературен салон град Видин, в алманах „Доброглед“ – град Димово и алманах „Българ-
ската апева“ – град Варна. Има издадена стихосбирка „Повярвай на сърцето“ и сега се 
очаква да излезе втората.

БРАТОЙ ДИКОВ
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Природата изваяла скалите,
красиви, прелестни и ето на,
от формите, де имат те самите,
то хората им дали имена.
И не далеч, високо над площада,
с ръка в небето да посоча,
величествена, каменна грамада,
наречена е първа плоча.
А „Мечката“, на юг се извисява,
изправена, със вдигната глава.
Тя страх и ужас нам не причинява,
ний знаем, че от камък е това.
До нея „Ученичката“ с барета,
и чанта на гърба,като преди,
сред другите скали и сред дървета,
на залез, с поглед слънцето следи.
Съвсем на близо, „Гъбите“ красиви,
те сякаш са израстнали за нощ,
една до друга, свежи, горделиви,
природата оформила със мощ.
А долу две скали „Адам и Ева“,
те също носят свойте имена.
Първичния човек и грешна дева,
напомнят за библейски времена.
„Монасите“, красиви исполини,
до тях „Мадона“ свела е глава,
от древността, от хиляди години,
легендите разкриват ни това.

Белоградчишките скали
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Живее в Белоградчик. Завършила е ПУ „П. Хилендарски“ – специалност физика. Учител, 
директор, общественик, художествен ръководител на Литературен клуб „Г. Савчев“ към 
НЧ „Развитие 1893“. Активен участник в поетическата обсерватория и в културния жи-
вот на гр. Белоградчик. Пише стихове и разкази. Има публикации в местния и областен 
печат, в Белоградчишкия ежедневен илюстрован лист на професор Б. Тошев, и в списание 
„Венец“. Има подготвена за издаване стихосбирка.

НАТАША МЛАДЕНОВА



93

Една тъга извира от сърцето
по майка ми единствена, любима.
Макар отдавна да е на небето
в сърцето ми завинаги я има.

Не беше моя майка само,
приятел съкровен – опора здрава.
Подкрепяна от силното и рамо
израствах аз уверена и права.

Научи ме в живота да обичам
и път на мравката да сторя,
духът ми с птицата да тича
и истината да говоря.

До нея всеки ден се приближавам
духовно сливам се с нея –
не само тя ме бе родила,
но и с характер изградила.

За туй я търся всекидневно
и спомените в мен ще светят –
в житейските ми дни с обич
да будя в себе си човека.

Предавам аз любов и светлина,
за да съм винаги до нея –
на моята любима дъщеря,
която в душата ми светлее.

Една тъга
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Родена през 1959 година в град Варна. Завършила руска филология в Шуменския универси-
тет „Епископ Константин Преславски“.
Понастоящем живее и работи в град Белоградчик. Има издадена една стихосбирка и мно-
жество участия в литературни събития. Активен участник в поетическата обсервато-
рия.

ВАЛЯ ГРУЕВА
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* * *

Сричаме със тебе 
азбуката на живота, дъще моя, 
зрънце неосъществена моя същност.
И макар че по-прилича
аз да ти подсказвам в битието,
търся в теб опора неоткрита,
търся силата на общата ни мъдрост. 

Вярвам, че ще я открием, дъще моя,
тази сила, дето все я чакам,
тази лудост, дето помъдрява,
тази смелост, дето я калявам.
Да заплуваме по нашето течение
със платната, собствено скроени
и със вятъра, от нас повикан.
Стискаме в ръце буквара ненаписан!
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Родена е в Белоградчик. Тук завършва средното си образование, после в Монтана колеж 
със специалност проектант-икономист. Дългогодишен екскурзовод е на Белоградчишката 
крепост. Активен член е на литературния клуб „Георги Савчев“ – Белоградчик. Заедно с 
другите членове на клуба споделя общата любов към поезията и прозата и срещите им 
оставят следа в литературното наследство на града.
Има публикации в ежегодното издание на конкурса „Доброглед“ – гр. Димово и в изданията 
на литературният салон при НЧ „Цвят“ – гр.Видин, редовен участник е в Поетическа 
обсерватория.

ЯБЛЕНА БУДУЛАНОВА
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Когато денят се събужда
И мракът отстъпва на светло начало
И тръгваш отново по пътя
На радост, на болка, тъга и раздяла
Недей се обръща...върви и не спирай...
Животът е хубав! Виж – слънцето грее
И вятърът гали лицата щастливи
И пак ще е пролет, и лято и зима
И пак ще ни има...
Във стръкчето цвете, погалено с нежност
В очите дълбоки на наште деца
В усмивката тиха и пълна с надежда
Във тихите стъпки, оставени в залеза на есента.

Очакване
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Роден в с. Струин дол, Белоградчишко. Завършил Учителския институт в гр. Дупница. 
Пише стихове още като ученик в Гимназията. Участва със свои творби във вестниците 
„Белоградчишко ехо“, „Бойно знаме“, „Ретро“, „Минаха години“, „Клуб 100“ и др., в поетич-
ни конкурси в гр. Кула, Димово, Козлодуй и „Поетическа обсерватория“ – гр. Белоградчик.
Награждаван с грамоти и хонорари. Издадени стихосбирки: „Продължение“, „Жива пепел“, 
„Между земята и небето“ и „Думи за обич“. Съставител на сборника поезия и проза „Ехо 
от Белоградчик“, включващ автори от Белоградчишкия край.

ВАСИЛ ИВАНОВ
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сред който рой звезди трептят.
И в него ти ще идваш ношем,
очите твои ще целувам,
омаяни ще бъдем още,
когато слънцето изплува...

Ще бъда пролет цвете
   вън
и като във вълшебен сън,
когато ти го помиришеш,
косите твои ще целувам,
зеленото край нас ще диша,
кръвта ни луда ще бушува...

Ще бъда непрочетен
   стих
и в късен час среднощен, тих,
когато ти си го прошепнеш,
аз устните ти ще целувам
и в грях телата ни ще трепнат,
душите рая ще сънуват...

Ще бъда сред полето
   път,
край който мракове горят.
По него ти ще минеш боса,
нозете твои ще целувам,
дори житата златокоси
от щастие ще се вълнуват...

Ще бъда на небето кът,
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Ще бъда буря лете,
   гръм – 
искра от страст любовна съм – 
обгърнал те с воала – пламък,
лицето твое ще целувам,
докато станем пепел само,
с която вятър ще лудува...
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Родена е в гр. Белоградчик и живее в родния си град. Учител–пенсионер, общественик. Носи-
тел на множество награди, между които орден „Кирил и Методий“ – сребърен.
Активен участник в Литературен клуб „Георги Савчев“ и поетичната обсерватория.
Пише стихове и разкази. Публикувала е в местния и регионален печат. Има публикации 
в ежегодното издание на конкурса „Доброглед“, в сборника „Ехо от Белоградчик“ и в други 
сболници.

ХРИСТИНА РАЕВА
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Вървях сама,
в пространството и времето.
Духът ми литваше нагоре устремен,
а падаше с пречупени крила...
Добри и лоши хора имаше край мен –
разбрах какво е радост и печал.
Вървях сама –
от удари не се боях,
посрещах болката със стиснати зъби,
преглътнах много неизплакани сълзи,
платих най-скъпата цена?!...
Вървях сама!
На мъничка надежда подир властен зов,
изгарях от омраза, но познах любов
и само на сърцето вярвах.
До тук бе моят път.
До тук!
Сега съм тук и тук ще си остана –
във моя роден град
сред чудна красота, 
при първата любов,
при моите деца!...

Път
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Роден е на 13.08.1947 год. в с. Салаш, обл. Видин.
Завършил е Философско-историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“. Има и магистратура по икономика от ВИИ „Карл Маркс“ – София.
Работил е главно в областта на образованието като учител, инспектор и директор на 
пионерски дом. Активен участник в Литературен клуб „Георги Савчев“ към НЧ „Разви-
тие-1893“, гр. Белоградчик. Бил е и негов ръководител.
Има публикации в областния и централния печат. Издал е книгата „Случки“ и в съав-
торство книгата „Салаш и салашчани в миналото“.

ЕМИЛ МИЛАНОВ
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Ние сме последните, които от детска възраст по-
магахме на родителите си в селската работа и изпъл-
нявахме пионерски поръчения за събиране на хартия и 
старо желязо, а през лятото беряхме билки и диворас-
тящи плодове.

Същевременно ходехме с радост и любопитство 
на училище, носехме униформи в горния курс и поздра-
вявахме учителите със сваляне на шапка.

Ние участвахме през лятото в средношколски, а 
есен и в студентски бригади в помощ на селското сто-
панство и хранително – вкусовата промишленост.

Момчетата служехме задължително по две години 
в Българската армия.

Ние постъпвахме на работа по разпределение – 
там, където ни изпращаше държавата и където има-
ше нужда от съответните кадри.

Държахме на образованието и с много лишения в го-
дините на мътния преход успяхме да изучим децата си.

Ние сме тези, които сега гледаме тях и внуците 
си по интернет, защото предпочетоха да живеят в 
другите, по-добре уредени държави от нашата.

Последно поколение

Нашето поколение догледа родителите си в домо-
вете им и само при крайна необходимост ги настаня-
ваше в социални интитуции.

Ние все още правим домашно вино, за да празнуваме 
по стара традиция Коледа, Богоявление, Трифон Заре-
зан и Великден, и да преливаме гробовете на предците 
си, когато посещаваме родните места.

На нас се наложи, безработни и безпарични, да 
продадем наследствените си ниви, ливади и гори за 
жълти стотинки. Сега така продаваме и родните си 
къщи в опустелите села, защото получаваме мизерни 
пенсии.

Ние сме тези, които ще приключат живота си в 
старческите домове.

Нашето поколение ще бъде отнесено от потопа, 
предизвикан от некадърните, безотговорни и корум-
пирани управници, който залива нещастната ни Ро-
дина.

След нас, на географската карта на България (ако 
все още я има тази държава) ще остане безлюдната 
пустош наречена Северозапад.
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Роден в с. Крачимир, община Белоградчик. През 1984 г. се дипломира в Института по 
култура към Санктпетербургския университет по хуманитарни науки в Русия. Работил 
е като експерт по туризма в Белоградчик, завеждащ отдел „Връзки с обществеността, 
култура и протокол“ в Общината.
Той е сред учредителите на НПО Турлашко дружество „Ждребче“ в града и е негов предсе-
дател от 2007 г.
Има издадени две книги: „Популярен автентичен турлашки речник“ и „Ждребче“. Редовен 
участник в Литературен клуб „Георги Савчев“ към НЧ „Развитие 1893г.“, гр. Белоградчик.

ЛЮБОМИР ВЕСЕЛИНОВ
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Зàесени... Със свàкьи нов дън студат се усèча све 
повише и повише. Замирисуе и на снег. Врèмето ни 
подсèча кво ни чèка. Отидè си йоште едàн дън , а ско-
ро и годината че си иде. Излàзим от рàботу. А оно 
кажи –речи вèче тъвница по пут. Кудè да идем?... У 
мининкьият град нèма голèм избор. Докèд постойè по 
пут и се чудим кво да прàим и накудè да ловим, а оно 
се йàви едàн прийàтель. У град сви га знàйу, че си пàда 
майтапчийа и обича да разпрàльа рàзне смеорийе. Не 
може да му се одречè, че убаво ги разказуе. А и где има 
еднà дума, и пипето му сечè. На момèнта, че ти га 
кàже и оно бъш на мèсто че буде...

Не бèомо се виждувàли скоро и га питуем: – Где си, 
кво си? 

А он ми разпрèльа: – „Абè, йа данус поèдо, па лèго 
и съм зачмèл, а оно оточка, у пет сàата, мàти ми се 
врàча од рàботу, од заводат, улàзи у собуту и ме ока:– 
Айде бре, дигай се, оно се и начъска спи.“

А йа толко сам зачмàл и сам се претргал и нèзнам 
кой йе замàн. Ама полъко се изкужльà од завивкьете и 
се просвести. После еднък ме рèди да идем из град и 

Муà без глàву

да трàжим брàтатога ми да вечèрамо, а онà завàча да 
готви. Па ми прèти да не, да се забъкнем нèгде и да се 
забèвимо. Казуе, че йу бил слабачàк обèдат, па вèче йу 
струже у мешину.

Пойдо, рèче йа, а оно нел видиш и врèме кво йе – 
и студеница вèче ни натиска и от мъглуту пльуе... 
А йа одим и сал се устришам от студат, чегдè сам 
и йоште топал от спаньèто. Па добрè, че лъсно га 
найдо. Улèзо у сльаткàрницуту, а он там, па тегàй 
му думам:

Бàто, мàти ме прàча да те нàйдем и да те доведèм 
дом да вечèрамо. А он ми рèче:

– Епà, èла ме улови, па ме заведи. А йа му одговàрам: 
„Морè, де тикье и ти мен ме улови, барамкьè да си 
барабàримо.“

Стигомо ми дом, тамън улàзимо, йош сам на вратà-
та, а мàти па ме рèди:

– Де, се не собувай, а иди до магазинат да ми купиш 
бèли лук и црвèн пипèр за èденьето, че нестàли.

И те, рèче, сал одим нагоре – надоле по пут, како 
муà без глàву, амà кво да се прàй?

 



ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ „ОГНИЩЕ“ 

в Народно читалище „Никола Вапцаров-1866“ – Благоевград

Литературен клуб „Огнище“ се помещава в Народно читалище „Никола Вапцаров-1866“. Той функционира 
като такъв от 1961 година. През годините е бил определян като кръжок, ателие, формация, клуб. 

Аз съм негов председател от края на 2019 година. Литературният клуб има няколко основни предназначе-
ния: литературни четения, представяния на книги, разни литературни инициативи, курс по творческо пи-
сане. Членовете са около петдесетина и на различна възраст. Повечето от тях имат издадени няколко книги 
– поезия и проза. Част от авторите са носители на награди в различни конкурси в България и в чужбина. 

От края на 2019 година до днес имаме няколко онлайн изяви, една онлайн премиера на роман, две четения, 
съвместно с Български младежки червен кръст, четири представяния на книги – творчеството на Яна Васи-
лева, документалната книга за живота на Н. Вапцаров от Продрум Димов, поезия на Миглена Янева и новите 
книги на Катерина Кирянова.

В края на май 2021 година създадох първата по рода си „Вечер на литературата“ – инициатива на литера-
турния клуб, подкрепена от Община Благоевград. Възнамеряваме да се превърне в ежегодно събитие. Основна-
та цел на тази проява е да се насърчи четенето в различни възрасти, най-вече сред децата и подрастващите. 

Спасимир Тренчев
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Завършила българска филология с втора специалност немски език със степен „магистър“ 
при ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград.
Завършила философия с втора специалност Богословие със степен „магистър“ по философ-
ски дисциплини при ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград.
Завършила английска филология при ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград.
Член на съюза на Германистите в България.
Докторантка в катедра „Културология“ при Факултета по изкуствата. Изследва кул-
турните процеси и културната идентичност на българите в чужбина с фокус Германия. 
Дългогодишен преподавател и редовен асистент по немски език при катедра „ Чужди ези-
ци“ във Филологически Факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград.

АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА
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Преподавател по английски език в Lingua Mundi и други частни училища в Благоевград. 
Организира собствени курсове по английски и немски език и български език за чужденци
Преподавател по български език и култура при Хумболт университет в Берлин. Органи-
зира първия „BULGARICUM“ в Берлин заедно с курсове по български език към Българския 
Културен Институт в Берлин.
Преподавател по немски и английски език в частни училища в Берлин.
Член на литературен салон „Виндшайд“ в Берлин, където се организират литературни че-
тения на български и балкански поети и писатели, немски автори, изложби, пърформанси 
и въобще място за културен обмен и високо изкуство.
Член на групата творци „Български творци по света“.

 ТРЕВАТА ШЕПТИ ЗА ОТМИНАЛИ СТЪПКИ,
 ЗА БЪДЕЩИ БОЛКИ, ЗАБРАВИ...
 ВЕЧНОСТТА Е УЛОВИЛА САМО ЗА ТЕЗИ,
 КОИТО ОБИЧАТ,
 КОИТО СЕ ВРИЧАТ В НЯМОТО ВРЕМЕ 
 И РОСАТА СУТРИН Е ТЯХНО ИЗКУПЛЕНИЕ.
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Вилислав Балев е завършил право. Работи като член в РИК. Обича да пише сатирична поезия.

Любов

Казват любовта била отрова, но всеки я до дъно пие.
И дебне нощем като сова, да не му се вечно крие. 
Може ли човек да съществува сам сред другите подобни? 
И душата му душа сънува – нищо, че са неудобни. 
Така животът е заложил на всяко ИН да има ЯН. 
Така основите положил, че от любов да си пиян. 

ВИЛИСЛАВ БАЛЕВ
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Мая Митова е автор е на стихосбирките „Друмница“, 2003 г., „Романтичен сакс за 
летни минувачи“, 2017 г., издателство „Захарий Стоянов и „Светулки от градината на 
хесперидите“, 2020 г., издателство „Светулка 44 АТЕНЕЙ“, София.
 Носител е на: национална литературна награда за млади поетеси „Дора Габе“ (2012); 
Златен Ирелевант от Шести национален конкурс Ирелевант (2012г.); Албатрос за поезия 
– Международен книжовен конкурс „Биела 2013“ – на Литературно сдружение „Милутин 
Алемпиевич“ – Франкфурт на Майн (2013 г.); първа награда от XVI Международен фес-
тивал Мелнишки вечери на поезията (2015 г.); първо място от XV Национален поетичен 
конкурс „Любовта...“ (2015 г.); първа награда от Национален литературен конкурс „На-
стане утро, гори небето“ (2017 г.); трета награда от Международния конкурс за поезия 
„The Proverse Poery Prize“ Хонконг (2020) и др.

МАЯ МИТОВА
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Медено е лятото в Ханиоти*, скъпи.
Медено е.
Лепне по сатенените извивки на бреговете ми
и  по високите ъгълчета на усмивките.
Проточва се в прохладния глас на мъжа,
който пее в таверната
и примамва маслинооката нощ.

Медено е ...,
от зокумовите цветове на предчувствието,
от  косите на сини смокини,
разплели сенки за разгорещените,
от прегорелите хълмове на диханието,
от еднаквите къщички-
на въздишка разстояние една от друга,
от 
острови, 
острови, 
острови,
обли като сладостно очакване,
натежали като капка
стичаща се по ледената чаша узо,
магнетични като плажове,
поръсени с прашеца на митичното.

Седем пити лято

* honey (анг.ез./– скъпа, скъпи, мила, мили, мед, медче
Ханиоти – крайбрежен град, разположен в източната част на ръкава Касандра, полуостров 
Халкидики
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Медено е лятото в Ханиоти, скъпи – 
от полуострови,
провесили вечерни ръкави,
които с перце от вятър
разпяват бузукито на вълните.
Медено е – 
от Ханиоти и от мен – 
две лъжички мед
разтопени
върху препечената филийка на Гърция,
които се стичат и капят
по трапчинката на твоя юли.

И разхвърчават
кацналите 
в чакалнята му нощи.
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Казвам се Миглена Иванова Янева с предишен поетичен псевдоним Бадемов Цвят, 
настоящ – Мими Иванова. Пиша стихове от единадесетгодишна. От пет години 
публикувам своето творчество в социалната мрежа Фейсбук и в сайта Откровения. 
Участвам в редица сборни книги и алманаси издадени в България част от тях издадени в 
РМакедония и Сърбия. Член съм на литературен клуб „Огнище“ с ръководител Спасимир 
Тренчев. През 2018 г излезе от печат първата ми стихосбирка „Ухая на любов“. През 
юни 2020 г. се роди и втората ми поетична рожба „Налей ни по едно, Съдба“. През 
2019 г. в гр. Щип – Македония стихотворението ми „Колко ли“ спечели първо място на 
международният конкурс „Планетопия“ под ръководството на Милица Паулус, а също 
първо място получи и моята първа книга „Ухая на любов“. През 2019 г. Стихотворението 

МИГЛЕНА ИВАНОВА ЯНЕВА
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ми „Моят свят“ спечели трето място в конкурса „Духовният свят на съвременната 
българка“ – гр. Враца. Тази година завършвам специалност Българска Филология в ЮЗУ 
„Неофит Рилски“ – Благоевград. Обичам да рисувам с рими, а само времето и читателите 
ще ми покажат дали умея да го правя добре.

Оксиморонно

Загадъчно плаче сухият дъжд, 
До капките кацат горещи снежинки.
Случва се лятната зима веднъж, 
Мрака обсипала с цветни прашинки.
Пламък студен е – в огнище гори….
Призрачно светлите сенки танцуват.
Острите нокти се впиват. Боли!
Пръсти измръзнало слънце рисуват.
Спуска си тихо безцветна дъга.
Сянка покрила е пътя небесен.
Ноктюрно звучи песента ми сега.
Тъмнее с лъчите на пролетна есен.
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Яна Василева-Цури е родена в Самоков. Завършила е „Социални дейности“ и „Социална 
педагогика“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград. В момента следва „Психология на 
управлението“ в едноименния университет. 
Автор е на стихосбирките „Порив”(хайку) и „Стихове без име“, както и на романите 
„Неизгубена, ненамерена“ и „Животът е жена“. През 2020 г. излиза на два езика (българ-
ски и гръцки) нейната първа детска книга „Усмивката на Леа“.
Инструктор е по зумба танци. Владее английски и гръцки език. 

ЯНА ВАСИЛЕВА-ЦУРИ
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Плът.
Лази
по нея
тръпка сладост.
Невъзможно ли…?
Страст 
маска 
на обич
пленява те
и води до грях.
Без
дрехи,
по усет
оставя те.
А вината – в тях.
Не
можеш
без доза
и връщаш се,
но вече си слаб.
Ключ
за страст.
От нея
зависим си.
Не Любов, а Ад.

Апева стих
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Спасимир Тренчев е роден в Благоевград. Завършил е етнология и английска филология и 
е доктор по американска литература. Винаги пише това, което го вдъхновява и не следва 
жанрови рамки. За него добрата литература, както и всяко изкуство, трябва да задава 
въпроси, да провокира и да въздейства емоционално.

През 1999 г. печели втора награда на конкурс за есе „Светът на границата на две епохи“. 
Има публикации в сп. „Пламък“, в антология на българската фантастика „Точка на 
пристигане“, София (2002), и в антология на българския хорър „До ада и назад“ (2011), 
и редица интернет издания. През 2015 година печели първа награда в раздел проза в сту-
дентски литературен конкурс „Творецът в мен“.

СПАСИМИР ТРЕНЧЕВ
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Автор на стихосбирката „Душа на изкуството“ (1993г), повестта „Тъмен тласък“ 
(1996), сборник разкази „Неумираща любов“ (2007) и романът „Апартаментът“ (2010), 
„Кръговрат“ – електронна книга (2013), „Плажен масаж“ (2014), „Тих мрак“ (2018), „За-
ветът на Орфей“ (2019).

2069

Първоначално постоя за кратко във всяка стая, 
притеснен, че няма да му стигне времето. Но когато 
разбра, че е още рано, той се върна обратно в гост-
ната и погледна вляво към дивана. Някакъв спомен 
прелетя през съзнанието му, но не успя да го долови. 
Забеляза само, че е човешка фигура, размита от бързо-
то движение. Надникна през малкия процеп на праш-
ните, олющени и на места изкривени щори. Паметта 
го върна в онези моменти, когато наблюдаваше от-
тук баща си, който копаеше градината, или майка си, 
която просто се препичаше на слънце. Правеха неща, 
които изглеждаха архаични за времето си, но тогава 
не бяха забранени. Малки моменти на спокойствие и 
радост, които рядко успяваха да си доставят.

Седна на дивана, но не посмя да се отпусне. Очите 
му се раздвижиха из стаята и спомените веднага на-
хлуха в съзнанието му. „Видя“ себе си как играе с прия-
тели на пода, как се смеят, но не можеше да види ясно 
лицата им. Усмивката омекоти чертите на лицето 
му. Стана му приятно и докато наблюдаваше кар-
тинката от миналото, той се облегна и се настани 
удобно. След това се видя да чете, легнал на дивана. 
Хартиената книга се смени с холограмна. Незнайно 
защо всичко започна да избледнява и изчезна за някол-

ко секунди. Той не помръдна. Ослуша се и се огледа с 
надежда, че отново можеше да се потопи в детство-
то си. Не се получи. Изправи, отиде до библиотеката 
срещу него и взе една от книгите, на чийто гръб пи-
шеше „издание за ценители“. Повечето бяха такива, 
но по рафтовете имаше и всякакви други, останали 
наследство от родителите на баща му. Вече нямаше 
издания за колекционери, с твърди или меки корици. 
А тези, които съществуваха, за ценителите, бяха в 
ограничени тиражи и малко хора можеха да си ги поз-
волят. Разлисти няколко страници от стихосбирка-
та на Вапцаров и се зачете. „Понякога ще идвам във 
съня ти, като нечакан и неискан гостенин. Не ме ос-
тавяй ти отвън на пътя….“. Китките му внезапно се 
разтрепериха и той я изпусна. Вдигна я и побърза да я 
постави обратно. Но горните краища се извиха при 
допира със съседните книги, а след това и долните. 
Накрая успя да я напъха на мястото є. Погледна ча-
совника си. Бузите му пламнаха. Оставаха му секунди. 
Затича се към вратата на стаята, удари си дясното 
коляно в близкия стол, залитна, хвана се за библиоте-
ката и се изправи. Изхвърча през входа на къщата, без 
да поеме дори глътка въздух.

Д-21И излезе на двора и застана от външната 
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страна на оградата. Тези двайсет минути, които об-
щинските холограмни служители му бяха позволили, 
отлетяха като миг. Докато дишането му се успокоя-
ваше, той се опита да си спомни какво беше преживял 
вътре. Искаше да види всичко това още веднъж. За 
последно. Но в съзнанието му следите бяха заличени. 
Сякаш не се бе случвало. Облегна се на оградата и след 
секунди долови умерения си пулс. Обърна дланта си и 
погали въздуха над нея. Четирисантиметров участък 
от лявата китка светна в зелено.

– Споделете вашите намерения, Д-21И.
– Възстанови това, което видях в къщата на…
– Нямате достъп.
Д-21И погледна някъде надалече, където се стелеха 

изкуствените облаци. Просто за да се разсее от това, 
което чу. От информацията, която беше достъпна 
само за хибридните жители, знаеше, че след 11 мину-
ти ще завали обилен дъжд.

– По каква причина? 
– Написана е в протокола и вие добре я знаете.
Саркастична усмивка изтича през устните му.
– Не си го спомням, припомни ми.
– Ако не си спомняте протокола, значи системата 

ви се е заразила и ще ви бъде изпратен екип. Сега ще 
предам...

– Момент! – Д-21И загледа жълтия квадрат. – Ня-
мам вирус. Знаеш, че и ти, и аз бихме разбрали, ако 
беше така.

Съветникът изчезна, но след секунди се появи от-
ново и в пространството изгря изображението на 
протокола. Д-21И с досада отмести очи от текста. 
Беше длъжен го да запаметява, всеки път когато му 
преинсталираха софтуера. Преинсталирането се из-
вършваше не само по обикновени причини. За нака-
зание, при всяко такова нарушение, властите мани-

пулираха генетиката на хибрида, за да го направят 
по-уязвим към неблагоприятната околна среда. След 
третото провинение обаче го лишаваха от граж-
дански и социални права, а това го обричаше на глад. 
Лично на него му оставаше един последен шанс. Съве-
тникът огради с червено изречението „Емоционални-
те спомени с роднини се изтриват незабавно, за да не 
предизвикат смущения в правилното функциониране 
на хибридната единица.“ Само че Д-21И не го проче-
те, защото го знаеше. И защото тази норма не засяга-
ше спомените от престоя в къщата. 

– Остави ме за момент, моля! – каза на съветника 
си, докато гледаше към прозорците. 

Как ли щяха да реагират родителите на баща ми, 
когато разберяха, че властта иска да разруши тази сто-
годишна къща, за да се построи център за дизайнерска 
популация на цифрови жители?

– Засичам нерегламентирани мисли, които биха 
застрашили живота ви – предупреди съветникът в 
жълто. – При повторна поява на такива, ще….

– Извинявай…. Знаеш, че в последните 5 години не 
съм изпитвал подобно отклонение. Нали?

Искаше да помоли отново да го остави на спокой-
ствие, но съветникът разбра и изчезна. Спомни си, че 
му бяха направили безпрецедентен жест от Община-
та, тъй като кметът, неговият баща, беше прекарал 
детството си в тази къща. Спомените бяха изтри-
ти, за да не попаднат в недоброжелатели, които да 
компрометират градоначалника. Знаеше това, както 
добре знаеше, че съветникът няма да му ги върне, но 
все пак реши да пробва. В четвъртото десетиле-
тие човеците се противяха на тези интегрирани 
съветници. После, когато вече бяха свикнали, пра-
вителствата увеличиха правомощията им. От две 
десетилетия не бяха просто навигационни, здравни 
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и банкови системи, а детективи, които следяха емо-
ционалното и мисловното състояние на приемника и 
докладваха на властите, ако те не съответстваха на 
общоприетите стандарти. 

Д-21И тръгна по посока на облаците, която щеше 
да го изведе в края на града. Официално се твърдеше, 
че изкуствените облаци били създадени поради петго-
дишната липса на дъжд. Той помнеше това. Друг беше 
въпросът кое точно доведе до тази суша, както и 
кое точно предизвика честите и различни катакли-
зми преди няколко десетилетия.

За момент се появиха образи от детството му. 
Бързо ги потисна, за да не провокира съветника. Са-
моконтролът върху това беше основна част от до-
брото поведение на всяка хибридна единица. Говореше 
се, че ако се справяш за дълъг период от време, за на-
града подсилваха софтуерната ти версия преждевре-
менно и инсталираха повече приложения, които да-
ваха най-разнообразни привилегии. Понякога подобни 
емоционални състояния се срещаха при такива като 
него. Те бяха последните родени от живи същества 
и затова ги наричаха хибриди. Останалите щяха да 
бъдат създадени в центъра за дизайнерска популация. 
Не искаше да си представя, че наследниците му ще бъ-
дат произведени, затова се раздели с приятелката си. 
Тя нямаше нищо против природата да бъде изхвърле-
на от употреба. Изпитваше погнуса, от начина, по 
който хората са се размножавали. Това изпитваха и 
половината от човеците, когато в продължение на 
години се водеха дискусии, пишеха се статии и се по-
казваха филми, за да се наложи това схващане. 

Пет минути след като беше напуснал очертания-
та на заселената територия, вдясно от пътя Д-21И 
долови слаб мъжки глас. Обърна се по посока на звука 
и видя някакъв стар човек. След кратко колебание се 

приближи и се спря пред него. Имаше бръчки по лице-
то, а дрехите бяха оръфани и твърде износени. Като 
на всяка нехрибидна единица.

Килна се наляво и се изправи с усилие.
– Дани! Откога не съм те виждал…. Беше ей та-

къв…. – посочи той с длан малко над коляното си.
Сигурен, че пази равновесие, старецът се усмихна. 

Трудно беше да се определи възрастта му. Може би над 
осемдесет години. Д-21И го гледаше го като хипноти-
зиран. Не помръдваше, сякаш подметките му го дър-
жаха залепен за черния път. Не му изглеждаше познат, 
но в същото време нещо го задържаше. Не можеше да 
си спомни откога не беше виждал толкова сбръчкан 
човек. В градовете вече не се срещаха такива. Селата 
бяха заличени и само тук-там все още имаше по някоя 
занемарена къща, която скоро щеше да последва съдба-
та и на другите. 

– Помниш ли как играеше тук с другите деца? – 
Обърна се към пустото поле. – Колко къщи имаше на-
около…. 

Той се приближи и се загледа в Д-21И. 
– Същият си… Само нещо в погледа ти… 
Човекът вдигна ръка, за да погали лицето му.
Д-21И се отдръпна, а съветникът блесна в жълто:
– Внимание! Опасност от досег с човек. Вероят-

ност от заразяване по въздух 69 %. Избягвайте кон-
такт. Той може да бъде смъртоносен. 

Старецът се усмихна.
– Затова отказах на системата. Много плямпа. 

– Той намигна и седна на прага пред собствената си 
къща, на пет метра от шосето. – Всъщност защото 
не ти позволява да мислиш. – След това обърна и раз-
твори длани да покаже, че всичко е обречено. – И не 
ти разрешава да имаш спомени.

Ток премина през гръбнака му. Д-21И трепна. 
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– Кой си ти? Откъде ме познаваш? Защо ме нарече 
Дани?

Надяваше се на отговор, но в същото време се 
страхуваше да го чуе и обгърна китката си.

– Ограничаване на личния съветник. Подлежите на 
наказание от…..

Д-21И рязко отпусна китката си и продължи да 
наблюдава непознатия човек в очакване.

– Безсмислено е. Всеки е направил своя избор.
Старецът се облегна на люлеещият се стол и опъ-

на длани под главата си. Очите му се зареяха в тъмни-
те облаци. Дъждът заваля.

– Искам да знам защо ме заговори!
– Нивата на стрес се покачват. Излагането на 

дъжд може да ви разболее. Ще ви бъде изпратено….
– Нищо не искам да ми бъде изпратено – развика се 

Д-21И и погледна холограмния си съветник. – Изключи 
се!

– Не сте оторизиран да ми заповядвате – отго-
вори съветникът му с безличния си тон. – За да бъда 
изключен, трябва вие да се изключите. 

Дъждът валеше обилно, но хибридната единица 
продължаваше да го гледа напрегнато и нямаше да си 
тръгне, докато не получеше отговорите.

– Дъждът е прекрасен! – Старият човек вдигна 
глава и отвори уста, за да поеме от капките. После 
продължи да ги гледа с детско любопитство. –Забе-

лязал ли си колко е истински? – Той отново отпи от 
дъждовните капки и продължи да се радва. – Създадоха 
го преди голямата суша. Но поне се грижи за градинка-
та ми. – След това се обърна към онова момче, което 
помнеше от преди двайсет години. – А вие си имате 
принтери за храна. – Д-21И вече го гледаше безмълвен 
и привидно спокоен. Макар и на пет метра, старе-
цът долови, че порасналото дете вероятно си спом-
ня нещо, но не смее да признае пред онова плямпало, 
както го нарече. – Е, Дани, приятна вечер! 

Той стана от стола, взе го и се прибра вътре. Клю-
чалката щракна. 

Дъждът се усили. Дрехите и косата на Д-21И сто-
яха така залепнали за тялото, че усещаше мокрото и 
под облеклото си.

– Колата пътува към вас. Вкъщи ще получите ин-
струкции как да предотвратите настинката. 

Ако старият човек го наблюдаваше отсреща, няма-
ше да обърка капките дъжд със сълзите, които се раз-
ляха по лицето на хибридната единица. Д-21И знаеше, 
че с това пропиля и последния си шанс да живее като 
хибридна единица. 

– Нарушихте за трети път правилника на хибрид-
ната единица! Към вас пътуват органите на реда. Ще 
ви бъдат повдигнати две обвинения – за проява на 
чувства и за това, че не предотвратихте нерегламен-
тирани спомени от вашето детство. 

Край 



През 1963 г. българският писател Йордан Милтенов (тогава член на ред. колегията на в. „Литературен 
фронт“) излиза с предложение пред редакцията на вестник „Ботевградски пламък“ в града, роден за Стамен 
Панчев и носещ името на Христо Ботев, да се основе литературен кабинет. Целта е в това общество 
от таланти да се представят изявени такива, които да работят усилено в средношколските среди и да 
подпомагат появата и развитието на бъдещи поети и прозаици в града и общината.

Идеята му е реализирана блестящо от Митрофан Велев – редактор на „Ботевградски пламък“, който е 
и първият председател на тогава назования Литературен кабинет. Излиза от печат и първият от цяла 
поредица сборници на ботевградски творци със заглавие „С пламък и обич“. Сред първооснователите са освен 
Йордан Милтенов и Митрофан Велев, Марин Бончев, Васил Бончев, Димитър Сотиров, Емилия Шишкова, 
Георги Северов, Иван Каменов, Любен Томов и др.

Клубът е неразривна част от дейността на НЧ „Христо Ботев 1894“, Ботевград, през годините, като 
участва в общите събрания с право на глас и заплаща акуратно членския си внос. В малкия салон на културната 
институция са представени безброй книги на ботевградски творци, като сред тях са: Георги Северов, Мария 
Петкова, Малинка Цветкова, Любен Томов, Константин Константинов, Пейо Пеев, Митрофан Велев и др.

От 2012 г. до 2017 г. председател на вече Литературен клуб „Стамен Панчев“ – Ботевград бе докторът 
на биологическите науки, заслужил гражданин на Ботевград и изключителен поет – Пейо Ангелов Пеев. В този 
период членската маса е над 30 човека и излиза от печат сборникът на клуба „Ботевград – с лице и дух“, 
съставен от Пейо Пеев.

От 2017 г. до днес председател на клуба е Десислава Цветанова Иванова. Клубът подпомага членовете 
си при издаване на нови книги, за представянето им и популяризирането. Прави общи рецитали и поддържа 
тесни творчески връзки с клубовете във Враца, Елин Пелин, Етрополе, Велинград, Асеновград, Стара Загора, 
Горна Оряховица и др. Клубът има фейсбук профил и страница.

Десислава Иванова
Председател на ЛК „Стамен Панчев“ – Ботевград

ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ „СТАМЕН ПАНЧЕВ“ –

 НЧ „Христо Ботев 1894“, Ботевград
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Албена Кенарова е родена на 14.04.1969 в гр. Ботевград. Не понася скуката.

АЛБЕНА КЕНАРОВА
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* * *

Когато стиховете се събудят 
и почнат да болят.....
И кацне жълта пеперуда
на летния ти сняг........

Тогава може би, недей заспива.
 Денят със пръсти погали.
Тя болката не си отива
и вярна с теб върви.

Една голяма, жълта пеперуда
в дланта ти тихичко искри.
И отразява светлината
на хора и очи.
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Васко Минчев е роден на 1 юни в Ботевград. Завършил е право, журналистика и итали-
анска филология. Има издадена една книга – „Реквием“. Печата в сборниците на Лите-
ратурен клуб „Стамен Панчев“, чийто член е. Има музицирани песни по негови стихове, 
изпълнявани от известни естрадни певци. Член е на СНБП.

ВАСКО МИНЧЕВ 
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Като прелетните птици се завръщам у дома.
Там, в гнездото опустяло ме очакваш ти сама.
Аз сънувам много често, че на прага ти стоя 
и в съня ми, мила мамо, ти ме галеше с ръка. 

Още твоите мъдри думи, знай, отекват в студ и пек:
„Сине, трябва да се учиш и стани добър човек!“
Тази майчина заръка съм изпълнил и сега
се завръщам, мила мамо, за да ти благодаря!

Ето ме пред тази стряха, побеляла от цветя.
Там, на прага, ето МАМА, най-добрата на света
и отново в мен пулсира силно мъжкото сърце.
Аз се върнах, мила мамо, и ме грабват две ръце!

А сънят си отминава и е вече ясен ден,
но гнездото ни го няма, а и мама не е с мен.
Тя ме гледа от портрета тиха, слънчева, но няма.
Две сълзи си тръгват тихо, за да идат там... при мама!

На мама!
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Георги Спасов Спасов ... в резюме. 
Местоживеене: Ботевград. Завършил: физика. Научна титла и звание: доцент, д-р. Ра-
ботил: Микроелектроника и електронна спектроскопия. Актуално занятие: Колекционер 
на хобита. Религия: Атеист. Партийно членство: Никога никъде. Политическа нагласа: 
„Консерва“. Обществен статус: Асоциален интроверт. Темперамент: Флегматик. Душев-
на нагласа: Наивник. Семейно положение: Женен. Арт и др. произведения: 3 деца, 1 дисер-
тация, към 70 научни труда, 4 стихосбирки, 40 авторски песни и над 20 000 снимки на 
живата природа (непубликувани и рядко гледани).

ГЕОРГИ СПАСОВ СПАСОВ
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Аз ловя упорито светлоокия взор.
Ти разсеяно гледаш през мене.
Пак упорствам. Успявам. И разчитам – позор –
равнодушие, даже презрение.

Не се лесно отказвам. Щом очите мълчат – 
в арсенала на Ерос: стреличка...
И погалвам те нежно – за близост ключа –
с длан ефирна (почти гъделичка).

И похватът сработва. Притваряш очи.
Ноктите ту показваш, ту скриваш.
Нокти остри, жестоки. В ласка даже личи,
пък тежко му, когото раздираш.

Ставаш. Бавно си тръгваш. Решителен шаг.
Стъпка в стъпка кове клинописа.
С полюляваща грация гънеш гръбнак
като синусен бяг по абсциса.

Нито поглед, ни ласка не хвана дикиш.
А душа с твойта искам да слея...
Но във взор толкоз ужас и укор таиш,
че – невинен – се чувствам „злодея“.

Грация, красота и кръвожадност

(заглавие на глава за семейство котки, Тулешков Кр., „Хищни животни“)
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Даринка Петкова е от Ботевград. Учител е по български език и литература в ОУ „Лю-
бен Каравелов“ – с. Трудовец. Член е на ЛК „Стамен Панчев“ – Ботевград и на СНБП. 
Пише поезия и проза. 
Първата є съавторска книга „Не си отивай, Доброта!“ издава през 2003 г. съвместно с 
майка си – поетесата Невенка Иванова. През 2008 г. събира неиздадени стихотворения 
на покойната си майка в стихосбирката „Жадна сълза“. 
Има три самостоятелни стихосбирки: „Дар“, „Непобедена любов“ и „Скрито добро“. 
Стихотворението „Скрито добро“ е класирано на I-во място на Националния конкурс 
„Свищовски лозници“ – 2018 г. Със стихотворението „Разпети петък“ печели II-ро място 
на Международния конкурс „Небесни меридиани“ – Израел. През 2020 г. на същия конкурс 
стихотворението „Ако можеше“ е на I-во място. 

ДАРИНКА ПЕТКОВА
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Днес стори ли скрито добро, 
без да разкажеш на всички?
Доброто остава добро, 
когато видели са птичките! 

На скитника даде ли хляб, 
та с него и Бог да нахраниш?
На плачещ отне ли сълза? 
На жаден водица наля ли? 

Подаде ли топла ръка
на някой приятел забравен?
Откри ли към Вярата бряг?
Радост – искрица запали ли?

Дари ли утеха една? 
Можа ли да вдъхнеш надежда?
Направи ли светъл деня
на бедна душа, безутешна...? 

Скритото днешно добро, 
ако сърцето ти радва, 
при теб ще дойде само –
твоята скрита награда!

Скрито добро



132

Десислава Петкова е родена в Ботевград на 11 юни 1968 г. Настоящ председател на 
ЛК „Стамен Панчев“ – Ботевград. Член на УС на СНБП. Завършила журналистика. 
Докторант в УниБИТ.
Автор на стихове и проза. През 2017 г. излезе от печат книгата є „След един италианец 
в България“, а през 2019 г. „Ботевград…началото [Родови хроники]“.

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА



133

Чух те, 
знаеш, говориш с душата ми.
Липсваш ми!
Чуй ме, 
говоря с душата ти.
Липсва ми 
твоето нежно присъствие, 
ласките, обичта ти,
Даровете, които само ти 
ми носиш от мечти и надежди
Липсваш ми! 
Само с теб съм силна и мога всичко.
Само в прегръдката ти е топло,
като в дом.
Липсваш ми, 
мислите ми летят към теб!
Земята ни е чужда
на сърцето ни: моето-твоето.
Чуй ме!
Думите излизат от душата ми
Чувам те!
Думите попадат в душата ми.

Липсваш ми
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Румяна Иванова e родена в град Ботевград. Твори и живее в родния си град. Член на ЛК 
,,Стамен Панчев“ – Ботевград. Бивш самодеец. Участвала в няколко Алманаха със свои 
произведения, но самостоятелната є книга тепърва предстои.

РУМЯНА ИВАНОВА 
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Малък град под планината,
с име на революционер, 
сгушен в котловината
спи под мъглявината. 

Сутрин оцветен в розов цвят,
следобед в сиво – син. 
Нека да го знае целия свят, 
Ботевград е градът на моят син. 

В заря огрян на втори юни, 
да почетем загиналите в бой.
В зелено оцветен е през юли – 
победители в мачов двубой. 

И живеят в него смели хора,
творци на собствения си живот,
до него водят всичките завои, 
има той до края моя вот! 

Моят град
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Царинка Божилова е родена в Ботевград. Зам.-председател на ЛК „Стамен Панчев“ – 
Ботевград. Член на Конфедерация на българските писатели.
През 2013 г. излезе от печат стихосбирката є „Клада от страст“. Има публикации в 
алманаси, сборници и печата.

ЦАРИНКА БОЖИЛОВА
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Не давам никой да ми пипа бръчките,
тези по челото от вървяни пътища,
тези по устните дето са целували,
след тях бразди любовни са оставали.

И тези под очите ми – събирали сълзите,
никой да не рови из косите – белите, 
И за любовта майчина, когато ме е връщала, 
към дома при децата ми – любимите.

Никой да не смее да ме съди за усмивката,
когато сърцето тайно страдаше от болката,
и безумието светещо в очите ми,
страха за близки хора и за скъпите. 

Никой да не ми брои годините,
колкото са, все от мене са живяни.
С моите обувки крачила съм пътища,
и не съм замръквала по чужди друмища.

Не позволявам, никой да ме съди!

Не позволявам
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Родена на 17.01.1952 г. в полите на Сакар планина – гр. Тополовград. Там завършва основ-
но образование и гимназия. През 1972 г. e приета за студент във ВХТИ „Проф. д-р Асен 
Златаров“, гр. Бургас, където се дипломира като инж. химик през 1976 г. Целият є тру-
дов стаж преминава в циментовия завод в с. Златна Панега като технолог, консултант 
и управител на частна фирма. Понастоящем живее в с. Осиковица, обл.София и членува 
в Литературен клуб „Стамен Панчев“ – гр. Ботевград. През 2017 г. излиза от печат 
книгата є „Пътят на душата Камино“, в която описва преживяванията си по пътя.

КАТЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
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Приятно ми е, аз съм трон по назначение, а дърво 
по рождение. Провъзгласиха ме за трон защото... по-
добре да ви разкажа моята история.

Израстнах в гората, силно и здраво дърво. Про-
следявах слънцето от изгрев до залез. Сутрин ме съ-
буждаше росата, малки капчици, приели милувката 
на слънцето. Червени, жълти, сребристи, отразили 
светлината, трептяха и се търкулваха по листата 
ми. По пладне стадо овце търсеше сянката ми. Кога-
то ми ставаше скучно, просто наблюдавах. Недалеч 
имаше поляна. Винаги имаше нещо, което да ме граб-
не. Някоя локва, в която се оглежда небето, жълто-
то на слънчогледите, малки сини и кафяви пеперуди, 
гонещи се в тревите. Клоните ми растяха нависо-
ко, виждах надалеко, но най-интересни ми бяха две 
къщи, толкова различни, далече от селото, сякаш за 
да опазят тайната си. Едната, висока, спретната, с 
чардак и сини прозорци. Към нея, каменна пристрой-
ка, дръвчета в двора. През седмицата къщата беше 
пуста, но в почивните дни оживяваше. Силна музика 
огласяше поляната, детска глъч и смях ехтеше и гоне-
ше птиците от клоните ми. Хубаво ми беше. Когато 
погледнех към другата къща, скрита в храстите, ми 
ставаше тъжно. Тя си нямаше никого. Възрастните 
си бяха отишли от тоя свят, а младите бяха по чуж-
бина. Всеки път тя изглеждаше все по-тъжна. В нача-
лото имаше покрив, после той изчезна, една по една 
изчезнаха и стените. Останала беше само една, кре-
пяща малко прозорче. Около ограбената къща, стари 

ябълкови дръвчета, една мушмула и орех, напомняха 
за отминал живот. Изоставени руини, камъни, об-
вити в мъх, останали сами със спомените си. Късно 
през деня залезът позлатяваше поляната, а малкото 
прозорче светваше от изумление.

Така безметежно минаваха дните ми, корените 
ми смучеха сок от земята, вятърът играеше в кло-
ните ми, слънцето ме галеше, когато един ден дой-
доха хора с резачки. Нарязаха ме на парчета, обелиха 
кората ми. После с някакви инструменти ме пре-
върнаха в стол. Облякоха ме с плат и се превърнах в 
кресло, което изложиха в магазин. Хората ме оглеж-
даха и аз се чудех, защо не ме харесват, толкова бях 
изстрадал...

Един ден в магазина влязоха мъж и жена. Жената 
ме хареса от пръв поглед. Мъжът не беше съгласен, но 
тя настоя... и после ме взеха. Дълги и щастливи годи-
ни стоях опрян на една стена с гора и водопад, нищо 
че не беше истински. Някакво хлапе непрекъснато 
скачаше по мен... после само сядаха. Живеех си спокой-
но, докато един ден ме понесоха нанякъде, нещо лошо 
се бе случило с порасналото момче... излетял от ня-
какъв мотор... повече не чух за него. Видях гора, къща, 
и ме внесоха вътре. Беше тихо и уютно. По цял ден 
си разговарях с книгите, нали сме от един род. Те ми 
разказваха своите истории, аз, моите... докато един 
ден се случи нещо. Пожар! Всичко пламна изведнъж, 
всичко гореше, книгите стенеха и молеха за помощ... 
аз се задушавах, виждах как дрехата ми се топи... ня-

Историите на един трон
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каква жена викаше... после не помня как се озовах навън, 
опушен, обгорял, захвърлен под едно дърво, което ста-
на моя наблюдателница. Зъзнех от студ, но за да не 
мисля за това, слушах разговорите на работниците, 
които разчистваха останките. Всичко било изгоря-
ло...дори жената, която чух да вика. Другата, по-мла-
дата, по време на пожара стояла на външната врата 
с някакво пано в ръка, казвало се „очите на вселената“, 
и като луда си повтаряла „по-силна съм така, за губене 
да нямам нищо“... добре, че не съм човек, но и ние, дър-
ветата си имаме душа. 

Чувах, че много хора са им помогнали, давали им за-
вивки, дрехи, дори добри хора са ги приютили в дома 
си. Понякога мъжът и жената идваха да помагат при 
разчистването, добри съседи ги канеха на обяд, и те 
тръгваха... мъжът, жената, след тях двете кучета и 
котката, целите в сажди. После се връщаха в същия 
ред. Беше ми колкото смешно, толкова и тъжно. Аз 
продължавах да зъзна в моята наблюдателница.

Зимата беше мразовита, но лека полека нещата се 
оправяха. Постепенно къщата възвърна предишния 
си вид и дори стана по-хубава, казват, че много хора 
им помогнали за това.

Дойде пролетта, после лятото... пред очите ми 
израстна красива градина с каменни пътечки, цветя 
и някакви изчанчени корени и дървета, наподобяващи 
извънземни животни. Искаше ми се да и помогна, като 
гледах с какво усилие носеше тежките кофи с кръгли 
камъчета от реката, но нали съм просто дърво...! По-
яви се и малко езерце, обградено с камъни с причудлива 
форма, а котката се навеждаше да пие вода от него и 
с лапичка побутваше рапаните и мидите. Радвах се на 
всичко това и благодарях мислено за щедростта на 
природата да лекува.

Един хубав ден привлякох вниманието на жената. 

Бях почистен, доколкото можеше. Преместиха ме 
до високия бор, по-скоро ме облегнаха господарски на 
него. Покриха ме с рогозка... и така станах ТРОН.

Сега, всяка сутрин посрещаме слънцето, аз, малко-
то куче, което незнайно защо се казваше Герой (сигур-
но и то си има история), и жената с голямата шапка 
и чаша кафе. 

Ако искате, може да ни дойдете на гости, ние сме 
от „изгорялата къща“, всички я знаят така, а и аз 
имам още много истории за разказване, стига да не ви 
изморя. Тази е за любовта между вас, хората и нас, дър-
ветата. Разказа ми я една приятелка, дивата круша... 
слушайте!

Имало една планина, имало и една пътека, която 
водела нагоре по билото и стигала върха. Там растя-
ло едно самотно дърво, дива круша. Всъщност, то 
не било толкова самотно, около него винаги пасяли 
я овце, я кози, хрупали падналите плодове, а овчарят 
дремел под сянката му.

Една пролет стадото не дошло, тревата повяхна-
ла, листата на дървото опадали, клоните се свели... 
то изсъхнало. Дори тялото му станало кухо. Минала 
година... един ден по пътеката се появили две кучета, 
махайки с опашки, и една жена. Кучетата подушили 
дървото и се изтегнали мързеливо, нямало и сянка. 
Жената учудено погледнала дървото, прегърнала го 
с болка, ... сякаш познала себе си в него. После седна-
ла, опряла гръб на ствола му и гледала залязващото 
слънце, докато и последната ивица светлина изчезне. 
Цяло лято и есен тя разхождала кучетата си до са-
мотното дърво, прегръщала го, и изпращала слънце-
то. През зимата не се стигало до там, но напролет, 
в един слънчев ден, те отново извървели пътеката. 
Както винаги жената прегърнала кухото дърво и ня-
какво клонче я закачило. Посегнала да го отстрани и 
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какво мислите... на клончето имало листенца, дърво-
то оживяло.

Казват, че когато едно дърво реши да живее, а аз 
знам това със сигрност, нали и аз съм дърво, то нищо 
не може да му попречи, нито изсъхналите клони, нито 
изкормената му утроба. То намира сокове от земята, 
и с най-тънките си коренчета ги засмуква и изпраща 
по тялото си.

Никой не знае, дори и аз, кое е предизвикало жела-
нието му за живот, дали прегръдката на жената, или 
желанието на дървото да є осигури покой и подслон. 

Опряла гръб на ствола му, тя сякаш черпела сила и 
енергия от него. Казват, че оттогава, винаги, кога-
то си тръгвала, тя била като дете, разпервала ръце 
и се въртяла, сливала се със заобикалящите я хълмове, 
чувствала се като малка частица от безкрая, и нищо 
друго нямало значение, и никой не можел да и отнеме 
това.

Свечерява се, птиците са замлъкнали и се сгушват 
в листата и гнездата си. Ние тримата все още сме 
навън, ядем пуканки, слушаме щурците и гледаме све-
тулките... дали ще дойдат и тази вечер?
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– Ти си никоя! Няма да мислиш! Няма да даваш пред-
ложения! Няма да говориш! Ще работиш и ще мълчиш! 
Ако не – изчезваш оттук! В тази къща става това, 
което аз кажа! – крещеше като обезумяла Валя.

Стъписах се. Не вярвах на ушите си. Последната 
реплика я бях слушала от нея десетки пъти. Но ос-
таналите?!... Никога не ми е минавало през ум, че е 
възможно някой да изрече тези слова. В 21-ви век! И 
да ми се случи на мен, без дори да го заслужавам. Не е 
честно!... 

Несправедливостите винаги са ме изкарвали от 
релси. Още от малка им се опълчвах... Цялото ми съ-
щество се разбунтува след тези думи, но се овладях. 
С огромно усилие. Не исках да загубя възможността 
да работя за най-добродушния и добронамерен човек, 
когото познавам. Няколко дни не бях на себе си от 
възмущение и гняв. После го преглътнах. За пореден 
път и до следващия, който дойде скоро. 

Тогава „сгреших“, защото си позволих да кажа, че 
не е уместно да идват хора за оглед на апартамента 
по всяко време на деня, че болният има нужда от спо-
койствие и от сън, които са изключително важни за 
него.

Следващата ми „грешка“ бе, че му разреших да из-
лезе на кратка разходка след вечеря и това се оказа фа-
тално...

Да се грижиш за човек, болен от шизофрения, е го-
лямо предизвикателство, но аз, вярна на себе си, го 
приех. Три седмици, преди да започна да работя за 
Енрике (така се казва болният), прекарвах всяка сво-
бодна минута в търсене на информация за болетта 
му. Познанията ми за шизофренията бяха оскъдни, а 
исках да знам с какво ще си имам работа.

Енрике се оказа близо 70-годишен мъж, с кристално-
чиста душа на дете от средата на миналия век. От-
начало ме гледаше с нескрито подозрение, опитваше се 
да хитрува и скришом унищожаваше лакомствата, до 
които се добираше, но впоследствие ме обсипваше с 
такава доброта и сърдечност, че ми трябваше време, 
за да се убедя, че не е сън, а реалност. И че още същест-
вуват хора като него, макар и да са изчезващ вид...

– Какво прави Енрике в 21.15 часа навън? В 21.00 
часа трябва да е в леглото. Ти не си гледаш работата, 
ти си безотговорна... – викаше Валя.

Опитах се да є обясня, че е излязъл за малко след 
вечеря и всеки момент ще се прибере, както и стана. 
Но този път не можах да остана безразлична към не-
основателните є нападки и изсипах всичко, което ми 
се беше насъбрало през последните пет месеца...

В деня, в който изгониха официално моята пред-
шественичка, казах на Енрике, че е свободен и му го 
повтарях непрекъснато до момента, в който той се 

Мисията изпълнена*

* Разказът получи Първа награда на международния конкурс „Изящното перо“ в Чикаго, САЩ, в 
края 2017 година и бе публикуван в едноименен сборник.
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почувства такъв и сам го изричаше с радост. Отнасях 
се с него като към нормален възрастен човек, въпреки 
че на моменти той се държеше като дете. Целенасоче-
но го карах да взема сам решения и му казвах, че може да 
прави, каквото си поиска. Усмивката ми бе неизменна 
част от мен. Никога не го занимавах с проблемите си, 
а неговите решавах с лекота. През дните, в които из-
падаше в кризи, се въоръжавах с търпение, обсипвах го 
с внимание и топлота. Неуморно, понякога десетки 
пъти на ден, му повтарях, че ще се оправи. Превър-
нах апартамента в спокойно и уютно кътче, в което 
той прекарваше все повече време.

И резултатите не закъсняха.
Постепенно нарцисизмът го напускаше и пред очи-

те ми се превръщаше от плещещ неразбории, несигу-
рен и неспокоен тип, с блуждаещ и безличен поглед, в 
почти нормално държащ се, отговорен човек, с грей-
нал поглед и нестихваща умивка.

Телевизорът спря да бъде непоносим дразнител, из-
чезнаха гласовете, които чуваше от години, мислите 
му станаха по-ясни. Дейността на отделителната му 
система се подобри до степен, при която не се нуж-
даеше от лекарства и медикаменти, които бе ползвал 
дълъг период от време.

И точно тогава, след 6 месеца работа с него и всич-
ките положителни резултати, трябваше да се разде-
лим, защото Валя реши така. Не можеше да търпи ня-
кой да я засенчва. Тя работеше от години за брата на 
болния и обзета от манията, че знае всичко и трябва 
да ми е шефка, без никъде да фигурира в трудовия ми 
договор, не пропускаше възможност да направи живо-
та ми ад.

Колкото по-добре се чувстваше Енрике, толко-
ва повече злобата и нетърпимостта є към мен на-
растваха...

– Ние сме ти безкрайно благодарни за всичко, кое-
то направи за Енрике. Състоянието му се подобри 
значително, откакто ти дойде. – каза брат му. – Но 
Валя ми постави въпроса „или аз, или тя“, а аз не мога 
да се разделя с нея... Можеш да останеш, докато си 
намериш друга работа...

Това за благодарността ми го каза и в началото, 
след инцидента, при който спасих живота на Енрике. 
Даже за награда получих няколкодневна екскурзия до 
Андалусия.

Няма да забравя ужаса, който изпитах, виждайки 
как Енрике, тичайки с висока скорост по стръмен на-
клон, се забива с лице в панелната стена на гаража.

Секунди преди това успях само да изкрещя: „Не-
е-е!“ И с това си действие съм активирала инстинк-
та му за самосъхранение. Той е подложил в последния 
момент едната си ръка и единия крак, за да се спре. 
Това е омекотило челния удар, който бе толкова си-
лен, че Eнрике отскочи, преметна се и падна с гръб 
към стената. Рукнаха кървища, а той гледаше уплаше-
но и безпомощно... Седнах до него, прегърнах го, питах 
как е и всячески го успокоявах... Това е втората ми 
адекватна реакция, която е предотвратила изпадане 
в безсъзнание или други нежелани последствия, както 
обясни лекарката от „Бърза помощ“...

Енрике си дойде две минути след скандала с Валя 
през фаталната вечер. 

– Как можа да є звъниш? Защо? Разреших ти да из-
лезеш за малко, защо трябваше да є звъниш?! – редях 
нетърпеливо въпросите си аз.

– Аз просто исках да є кажа, че вече съм добре, че 
съм щастлив, свободен. А тя започна да ми се кара, че 
съм навън по това време, че не съм є се обаждал цяла 
седмица...

Да, на някои хора им става неприятно, до степен 
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на непоносимост, от факта, че друг се чувства щаст-
лив и правят всичко възможно да изтрият доволна-
та му усмивка...

– Подарих ти свобода, а ти какво направи? – про-
дължих наскърбена аз. – Ще загубиш и свободата си, и 
мен.

– Ех, какво направих! – завайка се Енрике, хващайки 
се за главата. – Какво ще правя без теб? Кой ще ми 
готви така вкусно като теб?... И няма да бъда сво-
боден! Ти ми подари свобода, а аз какво направих? Аз 
никога, преди ти да дойдеш, не съм бил свободен... О, 
какво направих?...

– Свободата, Енрике, трябва да се извоюва и пази. 
Грешката ми бе, че ти я подарих. Ако ти се беше бо-
рил за нея, щеше да знаеш цената є и нямаше лесно да 
я загубиш...

– Ти си много добра, най-добрата жена след майка 
ми. Ти ми излекува стомаха и главата ми е вече добре. 
Какво ще правя без теб? – не спираше да нарежда той...

Всъщност и на мен ще ми бъде мъчно за него. Да 
живееш и да работиш в един апартамент с човек, 
на когото са чужди злоба, завист, корист, отмъсти-

телност, омраза, злопаметност, лицемерие, лоши об-
носки... Човек, който на младини е бил с изключител-
но висок коефициент на интелигентност и въпреки 
че е загубил част от него, все още има на какво да те 
научи. 

Шест месеца живях във възможно най-здравословна 
среда, (като изключим отровните вмешателства на 
Валя), далеч от лошотия, пошлост... И всичко това 
в днешното вълче време.

Ще ми липсва, разбира се.
Отначало се молех Валя да бъде наказана за огорче-

нието, което ми причини, но по-късно осъзнах, че тя 
е достатъчно наказана, затънала в блатото на собст-
вените си злост и простотия...

– Вече знам какъв е бил моят проблем – страхът. – 
каза неотдавна Енрике. – Вече не се страхувам. Книгата 
ти „Страх“ ми помогна да го разбера... Ти ми върна же-
ланието да живея! Благодаря ти! Благодаря! Благодаря!...

Мъчно ми e, че се разделям с него, но се радвам, че 
успях да му помогна и може би това е моята мисия. 
Както казват испанците – „Mision completa“ (Мисия-
та е изпълнена)...
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Милко Влайков е роден в Ботевград през 1943 г. Пенсионер. Работил в рекламата, теа-
търа, киното и други.

МИЛКО ВЛАЙКОВ

Учен човек

Думаха му хората: „Йордане, гледаме го твойто 
момче, Гаврилчо, все книга му в ръката. Та и с доби-
четата кога го пратиш, приседне некъде, па я извади 
от торбичката и чете, чете… не ни е работа да ти 
се бъркаме в живота, ама сега, откакто турското 

време си замина, на България є требват учени хора. 
То какви ли не хора си пратиха челядта по Русия, на-
ука да вземат, големи хора да станат, та ти ли да не 
можеш!? Джамбазлъкът ти вървеше още през турско. 
Все трябва да си прекътал некоя жълтица“. 
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Слуша ги Йордан в кръчмата вечер приказките им, 
пийне едно юзче*, колкото да го приспи и си тръгне за-
мислен: „Лесна им е приказката“. До време отглеждаше 
хубави, здрави животни: овце, крави, коне. На турци 
продаваше най-добрите си телета и кочове за Рамазан 
и добри пари направи. Плащаше и на пастири и на ко-
сачи, та бяха доволни в селото. Сговорчив човек беше 
той. Случи се така, че останаха с Цвета само с едно 
дете. От тогава си остана все така един замислен. Ра-
ботата и търговията с добитъка вървеше, но с годи-
ните понатежа. Най-трудно стана, кога изгуби Цвета 
и с малкия Гаврил останаха сами. Покрай грижата за 
животните почти не оставаше време за домакинска 
работа – нещо да сготви, да изпере. Пък и опит няма-
ше в нея. А трябваше в седмицата и на пазар да отиде 
– добиче да продаде, нещо за дома да купи. Не се опла-
кваше. Съседки от селото го навестяваха понякога в 
помощ за нещо, но нали и те дом и деца гледаха…

Времето на село скърцаше като биволска кола по 
нанагорнище, но си вървеше незабелязано. Из ден-в ден 
щом се събуди сутрин в зори, вдигне и Гаврил и така 
по цял ден с добитъка до пладне.

Улисан във всекидневието една сутрин Йордан с 
изненада установи, че синът му е порасъл. „Боже, къде 
са ми били очите? Кога порасна това момче?“ – си каза. 
Вечерта хапнаха набързо сухоежбина и Гаврил излезе да 
нагледа животните, а Йордан си легна рано изморен 
от работа. Уж да заспи – сън не идва. Въртя се в легло-
то и все мислеше за Гаврил и съветите що му даваха 
хората. Въпроси, въпроси: какво ще стане ако остане 
сам самичък; ами с Гаврил като отиде нейде си; помощ 
откъде, че и пари за него ще вървят.

Сутринта, спал недоспал, стана рано за пазара в 
града. Отиде без да продава нещо, с едничката мисъл 
да се посъветва за момчето със стар приятел, тър-
говец и влиятелен човек. Привечер се върна с едно 
новичко куфарче и извика Гаврил от двора. Седнаха 
да вечерят и старият все поглеждаше момчето си в 
очите, като да му каже нещо. И Гаврил усети някакво 
напрежение, като че ли страх у баща си, та смутено 
попита:

– Тате, ти май нищичко не яде. Има ли нещо тре-
вожно, че и мен е същото, като те гледам? 

Йордан това и чакаше. Нещо в него се отпуши и 
той разказа за разговора с приятеля си в града, както 
и за идеята да го изпрати „на наука“ в Русия. Показа му 
и куфарчето. Накрая каза:

– Ти помисли, момчето ми, и ако мислиш, че можеш 
да успееш далеч от род и отечество, върви напред в 
живота! Учи и не забравяй откъде си тръгнал! 

Очите му се напълниха със сълзи и той извърна гла-
ва настрани да не види Гаврил. А той стоеше безмъл-
вен, стреснат от внезапното решение на баща си и 
раздвоен в мислите за сегашно и бъдеще.

– Ама как така бе, тате? Ами ти какво ще правиш 
сам и със стопанството тук?

– Мене остави! Има добри хора в село. Ще ми по-
магат, ще се справям, само здраве да е. Приготви се, в 
други ден заминаваш! Първо в града при чичо ти Сер-
безов, търговецът, познаваш го. Той ще те проводи 
по-натам, където требва. 

С тия думи Йордан отвори едно скрито чекмедже 
в долапа, извади една пунгия** и я подаде на Гаврил с 
думите:

* юз, юзче(тур.) – сто грама; малка стограмова стъклена бутилка с издължено гърло.
** пунгия – малка кожена кесия
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– Вземи, синко, тия пари. Харчи разумно, пък аз 
няма да те оставя в нужда. Опичай си акъла и нека Бог 
да ти помага.

Обърна се и влезе в одаята. Гаврил постоя зами-
слен, излезе на двора и зарея поглед в нощното небе. 
Звездите трепкаха безучастно над него. Душата му се 
разбуни: споменът за майка му, детството, за всичко 
това що оставяше тук и той избухна в плач, както 
никога до сега. Изведнъж се втурна в одаята при баща 
си, прегърна го силно, целуна ръката му със сълзи и за-
давено благодари:

– Сполай ти, тате! Помози Бог и на теб, а аз нема 
да те посрамя.

На уречения ден Йордан изпрати сина си по праш-
ния път до края на селото. Прегърнаха се на изпрово-
дяк и Гаврил пое своя път към града с новото куфарче 
в ръка…

…Годините вървяха. Йордан Джамбазина пращаше 
пари, получаваше писма с уверения за добро здраве и 
успех. През това време с много усилия и помощ от 
близки и съселяни той успяваше да закрепи стопан-
ството си, така че издръжката на момчето в Русия 
беше редовна. За лош късмет, някъде към петата го-
дина, откакто Гаврил замина, се поболя. Наложи се да 
намали стадата. Беше невъзможно да ходи на пазари да 
търгува. Намаляха и парите му. Не стигаха да плаща 
на пастири и косачи. Днес– утре, паричните записи 
за Гаврил оредняха. Йордан влезе в години, отпадна. 
Писмата от Русия секнаха и те. Докато се усети го-

дините станаха десетина без Гаврил. Йордан прода-
де почти всичко, като си остави само две козички и 
толкоз. Отчужди се старият човек, отслабна съвсем 
и се отчая от мъка по сина си. Едвам изкара зимата. 
Хората цъкаха с език и се самообвиняваха: „Що ни 
беше акъл на Йордан да даваме – глей го сега, горкият!“

Малко живинка му дойде като се запролети, та 
един ден излезе извън селото с комшията Първан. 
Изкараха и козичките да пощипят зеленко. По някое 
време ги остави на съседа и се защуря по отсрещния 
баир. Първан пое и тях, подпря се на гегата и замижа 
на слънцето. Радваше се на тоя цъфнал пролетен ден. 
Така както се беше подпрял, дочу нещо тихо, като пе-
сен. Не след дълго по пътя след завоя се зададе млад 
човек, облечен по градски, с гарсонетка* на глава. Тана-
никаше си нещо и носеше малко куфарче в ръка. Върве-
ше бавно, с вдигната глава, разглеждаше насам-натам и 
видимо се радваше на гледките наоколо и свежия про-
летен полъх. Когато се изравни с козите, видя Първан 
до едно дърво да свива цигара. Спря се и попита от-
ривисто пастира:

– Ей, дед, где дорога за Лютаго брода? 
Пастирът сложи длан над челото за сянка, вгледа се 

в пътника и го позна:
– Гавриле, ей го ии-й баща ти дек бѐре коприва – по-

сочи той към баирчето отсреща.
Гаврил погледна натам, наведе глава смутено, нещо 

промълви, което старият съсед Първан така и не раз-
бра, и закрачи с наведена глава към селото. 

* гарсонетка – френска широкопола, нискоцилиндрична шапка.



Преди векове Константин Преславски изрече пророческите думи: „Голи са без книги всичките народи, не мо-
жейки да се борят с противника на нашите души“. Днес, когато се вгледаме в 69-годишнината на литературния 
клуб „Н. Вапцаров“ към читалище „Отец Паисий–1893“ – Велинград, се удивляваме от духовните му постижения 
– плод на десетки и десетки лирични и прозаични постижения. Нашият клуб е едно постоянно пулсиращо 
сърце – крепост на българщината и нравствеността в най-българската планина – Родопа.

Да, всеки човек има едно място, което носи в своята памет, вълнува се от името му, по него измерва 
любовта към родината. Този къс от българската земя за нас е Велинград. Така на 5 юни 1952 г. в библиотеката 
на читалището се събират Костадин Ланджов, Петър Полежански – учител, Стоянка Градинарова – 
библиотекарка, Соня Дошкинова – ученичка, Иван Коев и други младежи, които поставят началото на 
литературен кръжок. Впоследствие той се преобразува в клуб и приема името на световно известния поет 
и лауреат на международна награда за мир Никола Вапцаров. Началото е скромно. Създават се литературни 
творби, обсъждат се, организират се чествания на някои празници. По-късно към кръжока се присъединяват 
Александър Цветков, Ангел Горанов, д-р Александър Попов, Ангел Пачалов, Аврам Жерев, Анна Маргова, Славчо 
Содев, Любен Атанасов, Георги Аврамов, Румен Русков, Костадин Ушев, Милен Налбантов и др. През всичките 
тези години клубът развива активна дейност. Водейки се от пулса на времето през годините, гости и приятели 
на клуба са били повече от сто известни български творци. 

Ще я има ли литературата?
„Да – ще кажат всички, – ние сме тук“. И една силна вълна от млади амбициозни хора навлиза в културния 

живот не само на Велинград, но и на страната ни. 
Ако погледнем хронологията на времето, ще видим, че повече от 80 са литературните творци от различни 

жанрове, преминали през вратите на клуба. Повече от 100 са издадените книги. Също така са издадени 9 
литературни сборника. Така „младият град“ навлиза в своята преизказност. Радваме се, че редица млади 
творци като Атина Бушнакова, Снежи Денева, Петя Добчева издават своите първи стихосбирки и участват 
в множество конкурси от регионално и национално значение.

И ако Шекспир казва, че „времето няма една и съща стойност за всички“, то веднага ще му отговорим чрез 
словата на Валери Петров: „Добрите писма са на път”! Ние сме тук, ние чакаме тези добри писма, те са за 
всички, за нашия Велинград…

Александър Кочев –  
председател на литературен клуб „Никола Вапцаров“ към НЧ „Отец Паисий–1893“, Велинград

ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ „Н. ВАПЦАРОВ“

към читалище „Отец Паисий–1893“ – Велинград
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Родена съм във Велинград на 17.06.1939 г. По професия съм медицински фелдшер. Живея, 
работя и творя в родния си град. От ученическите си години пиша стихове и печеля 
конкурси. Печатала съм в местния, централния печат и в чужбина. Съавтор съм на 
няколко сборника: „Вечен огън“, „Родопски гласове“, „Обич искам да ти дам“, „Райска 
долина“, „Планински рими“, „Ирин-Пирин“ и др. Автор съм на четири самостоятелни 
стихосбирки: „Звезда вечерница“, Разпънато безверие“, „Между земята и небето“ и „Огън 
от сълзи“.

АННА МАРГОВА
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„– Ти не знаеш? Аз също не знам –
но води ме, води ме натам!“
                                Ел. Багряна

Аз тук, в България, съм се родила! 
Повила ме Тракийската зора.
Поела ме Родопска самовила.
Орфей ми пял и учил да вървя.

Душата ми се къпела в росата,
намирала между цветята път.
Затуй до днес ухание на лято 
и летни пориви във мен звънят.

И щом усетя българската сила, 
дъха на рози, билки и роса –
щастлива съм, че тук съм се родила
и вярвам – има още чудеса!

Има още чудеса
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Казвам се Атина. Родена съм в град Велинград. Определям се като интересна и емоционал-
на личност. Поезията е красив начин, по който изразявам себе си. Чувствам се неподпра-
вена, искрена и различна.
Мога да се нарека щастливка, защото съм.
Имам издадени две стихосбирки – „Упоена от любов“ и „На ръба“. Съавтор съм и на 
читалищния литературен сборник „Присъствие“. Публикувам своите творби в местния 
вестник „Темпо“ и в областния – „Читалищен вестник“.

АТИНА БУШНАКОВА
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Не съм от тези мирните 
дето обичат да стоят вкъщи,
дето ги наставляват
и смирено привеждат глава. 

Не съм от подредените 
като конец и игла. 
Хаос е моята душа.
Не съм от тези 
дето сутрин лежат до късно, 
обичам да ме грабва росата.

Докосване по ноти – толкова е иронично. 
Обичам докосване с цената на всичко.
Поглед точен като стрела, 
дъх до дъх, когато спира в гърдите.
Не съм от тези, дето се примиряват, 
щом не стигнат до целта. 
От немирниците съм, немирници,
дето преследват нощта.

Не съм
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Катя Славова е родена в гр. Стара Загора. Завършва магистратура, специалност „Руска 
филология“, а след това и „Журналистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“. 
Живее и работи във Велинград – учителка и журналистка. От 1982 до 2001г. е редактор 
и главен редактор на общинския вестник „Чепинец“, както и съставител и редактор на 
вестник на неправителствените организации в региона „Ние гражданите“. В годините на 
прехода сътрудничи активно в областни и национални медии, печата в различни списания. 
Редактор е на книги. Участва със свои поетични творби в 10 литературни сборника. 
Има издадена авторска книга „Слънце в шепи“. Дългогодишен член на велинградския 
литературен клуб „Никола Вапцаров“.

КАТЯ СЛАВОВА
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„Ако искате да построите кораб, 
не карайте хората да събират дърва 
и не им възлагайте задачи и работа, 
по-скоро ги научете да копнеят 
за безкрайната необятност на морето.“  
                    Антоан дьо Сент Екзюпери

Морето е втъкано в мен.
Усещам мириса му 
с цялата си същност.
И на простора му проправям път,
пропускайки във всяка моя клетка
безбрежната му синя плът.

Настройвам струните на спящата ми лира
под галещия шепот на вълните.
И песен радостна във мен напира,
лазурът сребърно блести в очите ми. 
Поемам с пълна гръд дъха целебен
на трупнатите морски водорасли,
зареждам се с безбрежност, тъй потребна 
на моя дух, задъхващ се от страсти.
Попивам капките седефени на бриза,
на бурите пречистващи дъха примамвам.
През шлюзовете на душата ми излизат
флотилии, с ядове житейски натоварени.

Морето в мен
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И неусетно след това като дъга след дъжд
се настанява в мене
едно невероятно, тихо щастие…

Море, ти в мен се плискаш
приказно и тюркоазено
и чудя се, как тъй побирам 
огромната ти мощ
в душата ми на пясъчна светулка,
довеяна от старата мечта – мираж
на твоя бряг обичан и жадуван.
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Невена Андонова – Кармел е родена в гр. Ракитово. Завършила е СУ „Св. Климент Ох-
ридски“, специалност „Начална училищна педагогика“ и „Слухово – речева рехабилитация“. 
Двадесетгодишен хоноруван преподавател на студенти към Катедра „Специална педаго-
гика“ на Софийския университет.
Автор е на статии, научни доклади, учебници и учебни тетрадки по математика за деца 
с увреден слух, есета, поезия, роман. 
Стихосбирката „Полет към теб“ печели награди в Национален литературен конкурс 
„Милош Зяпков“ и Национален литературен конкурс „Голямата книга на малкия град“ с 
превод на френски език в сп. „Ревю периодик“. 

НЕВЕНА АНДОНОВА – КАРМЕЛ
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През 2015 година издава романа „Любена от вятъра“ – разказ за една незабравима среща 
между Йоана и Алекс, привлечени от съдбата. Тя е искряща енергия, която твори чудеса 
и лекува с любов. 

Докосване

Докосваш ме с прегръдката
на Вселената,
разтворила длани
за пролетен танц.

С палитра от чувства
извайваш очите ми
и за любов
ми даваш шанс.
  
Докосваш ме и ме рисуваш
в смеха на пролетта.
Скрил в капките дъждовни
тайната на нежността.

Не закъсняхме ли за нея,
за пламъка и пеперудените дни?! 
Това е вече без значение,
защото любовта във нас гори!
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Родена в град Попово на 13.09.1985 г.
Образование: средно специално – Икономика на земеделското стопанство – счетоводител.
Месторабота: оператор компютри!
Допълнителни занимания: фризьор!
Семейно положение: омъжена !
Син на 8 г.
Издадена стихосбирка: „Песъчинки от деня или борови шишарки за вечеря“

СНЕЖАНА ДЕНЕВА
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                                      На Ясен

Първо трябва дърво да посади.
Слънчев дом с любов да издигне.
И дете с любов да направи.
И в очите му аз да пристана…

…Ще поливам тогава дървото.
И ръцете му аз ще поливам.
И детето с любов ще отгледам.
Знам, че времето всичко лекува.
Имам толкова белези с рани.
Причинени от мен и от други.

Но за мен по е важно от всичко,
с него още млада да бъда.
И щастлива!
Любовно–щастлива!

Моят мъж
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Родена съм на 09.12.1959 г.в гр. Велинград. Обичам литературата и пиша стихове, които 
са печатани в местни, регионални и национални издания. Била съм член на литературен 
кръг „Свободна мисъл“, а сега и на литературен клуб „Никола Вапцаров“, гр. Велинград. 
Имам участие в няколко литературни сборника: „Послание“, „Полет“, „Планински рими“. 
Имам издадена една стихосбирка – „Всичко е миг“.

СТОЙНА СТОЯНОВА 



162

Когато нажалват ме спомени стари, 
когато потъвам на дните в посоките, 
когато тъгата ми пусне ластари, 
когато приятели губя в пътеките,

когато в мен чуждите болки говорят 
и стане безпомощно, тъжно, тревожно,
когато не мога нищо да сторя,
и светлото става така невъзможно,

че пари в очите, в сърцето ми бие –
такава безкрила къде да политна? –
защо ме обзема със вихрена сила 
нелепата мисъл за края на всичко?

И демон, и ангели в мен се оглеждат –
те всички са вече с кинжали прекършени.
Когато край мен е така безнадеждно,
изгарям във огън, но пътят не свършва.

И пак отначало, и все отначало
една птица-жар трепва в мен и запява.
Сърцето отдавна е вече разбрало,
 че всяко изгаряне го закалява. 

Когато нажалват ме спомени стари
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Казвам се Христина Димова. Родена съм в град Ракитово, област Пазарджик. Живея и 
работя като начална учителка в родния си град. Членувам в литературен клуб „Никола 
Вапцаров“ към ОНЧ „Отец Паисий“, гр. Велинград. Член съм и на Съюза на българските 
писатели. Имам издадена книга с поетични миниатюри „Многоточия“. Участвала съм 
с мои творби в различни литературни сборници и антологии. Имам награди от литера-
турни конкурси. 
Пиша текстове за песни. Заедно с екипите, с които съм сътворявала песните съм печели-
ла награди в различни музикални фестивали. Две песни по мои стихове са публикувани в 
учебници по музика за 7 и 10 клас.

ХРИСТИНА ДИМОВА
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Сърцето ми е електроцентрала,
която произвежда ален ток.
Пулсира той през цялото ми тяло
и гърчи ме в неистов шок. 
Над моите очи от болка тъмни, 
под свъсеното ми чело
веждите рисуват мълния – 
предупреждение за зло. 
Но в зъбите – гръмоотводи емайлирани,
се укротява нейният заряд,
захранван от усмивки нагримирани,
от злоба, завист и словесна смрад.
А вие продължавате да храчите
към мене с упрек лют. 
Лесно е да бъдете палачи
на крехката душа на луд. 
Със вас не мога вече да се боря.
За да не ме удави мътният поток,
аз самичък ще затворя 
ненужния енергоблок. 

Монолог на един луд
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Родена е във Велинград на 07.06.1944 г. 
Обича поезията. Разговаряща със себе си, а за себе си най-вече се доверява на белия лист. 
Стиховете є са отдушник, отворена книга към душата є. Стиховете и присъстват в 
сборници като „Планински ритми“ – Пловдив, „Пролет“ – Велинград, „Вълшебство в 
зелено“ – Велинград и др. През 2008 г. издава стихосбирка „Откровения“. Член на Литера-
турен клуб „Никола Вапцаров“ – Велинград.

ЦВЕТАНА СПАСОВА



166

Многотонно потракват 
колелата
на уморения лъкатушещ се влак.
Приканват
за пътуване дълго, 
където 
филтрирани са 
въздухът син, светлината,
където дърветата фосфорни
сливат се с небесата,
където
суетата ненужна,
гордостта незаслужена
са изтрити от времето……
Потракват колелата
На уморения лъкатушещ се влак.
…..Приканват за пътуване дълго

За дълго пътуване
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Казвам се Катя Ташева. Израснах във Велинград, този град си остава в най-топлото 
място на сърцето ми. 
Започнах да пиша стихове в ученическа възраст и доста отрано станах член на 
литературен клуб „Никола Вапцаров» към читалище „Отец Паисий“ – Велинград. В 
този клуб срещнах творци, които дълбоко и искрено ми помагаха и насочваха, по начин, 
по който творческото писане се превърна в съдба за мен.
Продължавам да пиша стихове, но голямата ми творческа радост са разказите. Обичам 
да разказвам истории. Някои от тях са публикувани в различни сборници и литературни 
алманаси. Мисля си всъщност, че житейската история на всеки един човек е вълнуващ 
разказ, който си струва да бъде записан и споделен.

КАТЯ ТАШЕВА
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Започна без предупреждение. Така внезапно и силно, 
че разбраха на мига – нещо лошо щеше да се случи. Но 
то вече ставаше – отгоре се изливаше вода, която и 
не приличаше на дъжд. Сякаш океанът бе разменил мяс-
тото си с небето и водната маса падаше, помитаща 
и неумолима. 

Обитателите на градчето се опитваха да се пре-
борят с паниката. Но само през първите две минути. 
После, когато установиха, че са с изключени телефо-
ни, интернет, ток – откъснати от околния свят по 
суша, вода и кабел – изпаднаха в истерия. Започнаха да 
се изтръгват викове на обреченост и да се сливат с 
безпощадния звук на плющяща вода.

А само десетина минути преди това животът 
течеше в обичайния си ритъм. Всичко започна с един 
разговор.

– Слушай, човече – един от местните красавци го-
вореше разпалено на новото момче в града. – От сума 
ти време никой не я е виждал без очила. А разказват, 
че очите є са магия. Не те караме да є сваляш дрехите, 
само очилата. Даже няма да є ги сваляш ти, накарай 
я да ги свали сама. Хилядарка от нас, ако го направиш. 
Ако не успееш –„хилядарката е от теб. 

Момчето не се интересуваше от парите, интере-
суваше го момичето, и не защото му беше разпалено 
любопитството от слуховете за нея. Усещаше вълне-
ние всеки път, когато я видеше, и знаеше, че това няма 
нищо общо със слуховете. Съгласи се – куражът му да 
я заговори се нуждаеше от подтик. Бяха се подгот-

вили, знаеха, че всеки ден по едно и също време ходи 
в библиотеката и че избира най-отдалечения кът на 
читалнята, че дори когато чете, не сваля очилата си 
– там щяха да го направят.

...Беше погълната от книгата, отмяташе коса от 
време на време, а лицето є се озаряваше от малко тъж-
на усмивка. От дете си знаеше, че е различна. Не, не от 
най-ранна детска възраст. Някъде докъм шест-седем 
години се радваше общо взето на нормално детство. 
После започнаха отхвърлянията – поединични, в редки 
моменти. Към сeдемнайсет– осменайсетгодишната є 
възраст терорът стана масов. Тогава беше и време-
то, когато разбра, че виновни за всичко са очите є.

Жената, която я отгледа (наричаше я баба), є беше 
разказала как я е намерила. В един ужасно дъждовен ден 
(„денят на потопа“ го наричаше баба є, пред прага на 
къщата – току-що родено бебе, с пъпната връв още, 
но без обичайния рев на новородените и напълно суха 
под пороя, сякаш самата вода я пазела).

С отрастването є растеше и другата загадка – 
на очите є. Сини, с ярката синева на октомврийско 
небе в ясен ден. В повечето от времето на ранното 
є детство си оставаха сини, но докато растеше, се 
променяха внезапно в зелено, оловносиво и отново в 
синьо. Не става дума за онези сини очи, които според 
дрехата или времето можеха да изглеждат зеленикави 
или сивкави. Цветът на нейните очи се променяше 
по няколко пъти в рамките на пет минути в зависи-
мост към кого или какво гледаше.

Родена от вода
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С баба є винаги бяха сини. Когато четеше – също. 
Не че това, което четеше, беше непременно хубаво, 
радостно, нежно, но самият акт на четенето я изпъл-
ваше с мир, който избликваше в синьо през очите є.

Когато говореше или играеше с деца, очите є грееха 
с яркозелено пламъче. Но една част от възрастните, с 
които общуваше, предизвикваха оловносивия до поч-
ти черен цвят.

Хората се плашеха от всичко това. Наричаха я ве-
щица, кучка, плашило, демон, самодива... Но истински-
ят им ужас идеше от друго – очите є ги поглъщаха, 
запращаха ги в дълбини, давеха се. Особено мъжете. В 
очите на повечето от тях четеше желание да имат 
тялото є, не синята нежност, която го изпълваше. 
Чувстваха се обречени като лоши плувци във води-
те на морско мъртво вълнение. „Пачавра, родена от 
пачавра“, „уличница“, „мръсница“ – страхът им ги ка-
раше да бълват обида след обида, която се впиваше 
във всяка нейна клетка, отпечатваха се там завинаги 
– като записани във вода.

Когато тези случаи зачестиха, потърси и намери 
решение – започна да носи големи черни очила по вся-
ко време и навсякъде. Единствено вкъщи при баба си 
ги сваляше. И всички като че ли се успокояваха, тя – 
също. До днес.

– Здравей, какво четеш?
Тя почти подскочи, не толкова от внезапната му 

поява, по-скоро от изненада, че вижда него. Знаеше, че 
това момче е отскоро в града, беше го виждала някол-
ко пъти, беше изпитвала непреодолимо желание да го 
приближи, но се страхуваше да не му навреди, страху-
ваше се и какво може да види в очите му.

Съвзе се, показа му корицата – „Малкият принц“, 
Екзюпери.

– Обожавам я, не ми омръзва да я препрочитам – 
възкликна той спонтанно. В същия миг си даде сметка, 
че няма да иска от нея да си сваля очилата, видя му се 
пошло, гадно, до повръщане. „По-лошо от стриптийз 
пред деца“ – мярна му се през главата, почувства се 
потресен от идеята да се съгласи, от малодушието 
си, от целия себе си...

Точно тогава тя свали очилата. Синята светлина 
се плисна и улови златистата бистрота на неговия 
поглед, потънаха един в друг – както суха земя се от-
дава жадно на водата, както водата се разлива щедро, 
до изпълване, до хармония.

„Искам да си моята капризна роза“ – помисли си 
той. 

„Искам да си моят малък принц“ – отвърна ехото 
на мислите є...

Не беше проговорила досега. Седеше като в сън, 
като в друго измерение, затова в някаква далечина усе-
ти раздвижването, видя три мъжки фигури, изникна-
ли до рафтовете, чу груб глас:

– Браво, пич! Спечели баса, дори успяхме да снимаме 
– притежателят на грубия глас тикна пачка банкно-
ти в ръката на момчето и в същото време сграбчи 
очилата.

Синьото на очите є започна да потъмнява. Реките 
от обиди, запаметени в клетките є, се раздвижиха 
опасно. Усещаше се предадена, но за миг успя да поми-
сли: „Не, не, той не може да бъде в това...“

Тримата непознати изтрополяха зад гърба є, хук-
наха да бягат през глава. Реките се събираха, прибли-
жаваха, очите є почерняха напълно, а тя не можеше, 
не можеше, не можеше да ги отклони от тези на мом-
чето пред нея. То залитна и падаше, падаше, падаше, 
опитваше да си поеме въздух, изведнъж внезапна кон-
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вулсия премина през тялото му и замря.
Аутопсията на другия ден щеше да установи удавя-

не. На сухия под, в библиотеката.
Океанът от болка се надигаше в нея гневен, сти-

хиен, безпощаден и започна да се излива през очите 
є...

...Чуваше гласовете на хората в мислите си, раз-
търсваше глава, а те продължаваха да идват – ужасе-
ни, обречени.

„Трябва да направя нещо, трябва да спра всичко 
това“ – си каза трескаво и хукна надолу по стълбите. 
Отвори вратата на библиотеката и се озова право 
в прегръдката на водната стихия. Почувства облек-
чение. „Връщам се“, после вдигна ръце и глава и започна 
да всмуква водата през очите си.

Пет минути след началото на пороя всичко спря. 

Потопът, заплашващ да ги унищожи, не се състоя. 
Но не смееха да излязат все още, все още бяха ужасе-
ни. Едва на другия ден по един или двама заприиждаха 
на площада и го изпълниха. Идваха с намерението да 
споделят преживяното, да осмислят отминалото 
ги бедствие. Останаха вцепенени. На няколко метра 
пред сградата на библиотеката се беше появила скулп-
тура. Представляваше момиче с вдигнати нагоре ръце 
и глава. Цялата беше от вода, само от вода – трепте-
ше, разливаше се, събираше се, успокояваше се за малко 
и пак тръгваше между контурите на фигурата – жива, 
гъвкава, дъждовна, подземна, речна, морска или езер-
на... синя. С цвета на небето в ясен октомврийски 
ден. Само на едно място, в лявата част на гърдите, 
просветваше на интервали ярко пламъче. Като ка-
призна червена роза.
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Милен Налбантов – Шан е роден през 1939 г. в с. Драгиново, област Пазарджик. Завър-
шил е педагогическо училище в Пловдив, а след това СУ „Св. Климент Охридски“, специал-
ност „История, археология и български език“. Съавтор е на енциклопедия „Чепино“ и ня-
колко литературни сборника във Велинград. С отпечатаните си седем книги се очертава 
като краевед. В творчеството си проследява историческото развитие, бита и културата 
на Драгиново, езиковите особености на местния говор, а разказите му са по действителни 
случки и събития. 
Член е на литературния клуб „Никола Вапцаров“ – Велинград и Съюза на независимите 
български писатели – София. 

МИЛЕН НАЛБАНТОВ
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Европейската война беше свършила. Един след друг 
се завръщаха фронтоваците, кой цивилен, кой с пълно 
бойно снаряжение. То беше радост, прегръдки, радост-
ни сълзи. 

След две години си дойдоха и тримата пленници – 
Мехмед Замбулов, Адем Келчев и Салих Явунов. Те бяха 
пленени от френски военни части и откарани край 
Белград да работят като хамали по дунавските прис-
танища. Видът им беше неузнаваем, па и приказките 
им едни такива неразбрани.

– Ну сом биен, ну завон рантре виф – често изрича-
ше Адем, но никой не можеше да го разбере.

– Този език е французки – поясняваше Мехмед – и 
казва: „Добре, че се върнахме живи“.

Събират се селяните, слушат, питат, научават 
за хора и събития, за бойните действия, за пробива 
на Съглашенските сили при Добро поле в Македония, 
за отстъплението на разбитите български войски. 
Една част от гладните, боси и изморени войници се 
разбунтували и обърнали щиковете си към София, за 
да искат сметка на виновниците за кървавата касап-
ница. Научават още, че пленените фронтоваци били 
откарани на различни места. След примирието и под-
писването на Ньойския мирен договор военнопленни-
ците били освободени.

Слуша Ема приказките из селото, ходи при завър-
налите се, пита, разпитва за нейния мъж, но от Бай-
рактара нито вест, нито кост.

– Земята опустя без него – нареждаше тя. – Децата 
ми сираци останаха. Проклет да е този, който поми-
сли за война.

– Събери още малко кураж, стринке, ще си дойде. 
Байрактара не е от онези, дето лесно се предават. 
Може да са го отпратили много надалече – опитваше 
се да я утеши младият момък. – Ето, ние как се вър-
нахме. И той ще си дойде, ще видиш.

– Да беше жив, досега щеше да е при децата си.
Три години се навършиха, четвърта се започна и 

никакъв хабер не идваше. Ема съвсем се отчая. С всеки 
изминат ден сърцето се късаше от болка. Беше млада 
и красива жена, пъргава и енергична, но скоро лицето 
є посърна, косата се прошари. Сложи на главата си 
черна забрадка и не я свали повече. Думите не я уте-
шаваха. С нажалени личица увъртаха край нея трите 
є рожби. Тя разпери широко ръцете си, като квачка ги 
прикутка, притисна ги в обятията си и пак зарида. 

– Моите малки сирачета! Вие сте единствената 
ми утеха. Майка ви ще надвие мъката и ще ви от-
гледа. Така било писано – изрече всичко това, прехапа 
устни като да скрие болката, но душата є плачеше. 
Сълзите рукнаха по детските главички, а те я гледаха 
жаловито.

Един ден Ема събра роднините си и поиска да сва-
рят домашна халва, та както повелява традицията, 
да я раздадат на близки и комшии за успокояване душа-
та на покойника. 

Байрактара
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Тъй минаваха дните в горък плач и дълбоки въздиш-
ки. Младата вдовица често пресичаше тесния сокак 
и отиваше при дядо Махмуд да є каже още нещо за 
разтуха. Колкото стар, толкова разумен беше той. 
С благи думи и с тази гъста брада старецът прилича-
ше повече на древен мъдрец, отколкото на обикновен 
селянин. Щом удари шейсетте, заяви „сакал“ в джами-
ята. Богомолците му изчетоха специална молитва, 
според която дава обет до края на живота си да не 
се бръсне. Само от време на време оформяше краища-
та на брадата и мустаците с малка ножица, за да има 
по-приличен човешки вид.

– Не плачи, дъще – успокояваше я той. – Я виж, мла-
да си, па черното от главата си не сваляш. Деца имаш, 
земята работна ръка чака. Те човешките страдания 
край немат. Ще се стегнеш за живот. Момчетата ще 
пораснат, девойчето ще оженим…А може и мъжът ти 
да си дойде. Знаеш ли божиите работи? Аллах е спо-
собен на всичко. Нали знаеш, че надеждата последна 
умира. Кураж трябва, булка, кураж.

Поолекна є на душата, върна се у дома и се залови 
за работа. Децата я гледаха страдалчески, проплакваха 
заедно с нея, но тя намираше сили да ги успокои.

* * *
Изнизаха се дни, месеци, години. Ето зимата пак се 

търкулна, лятото дойде задъхано и горещо. Жената 
се трепеше насам-натам да копае, да коси, реколтата 
да прибере. Ще пораснат момчетата, ще подкарат 
дългите бразди, но сега бяха още крехки като издънки-
те на стария бряст сред голямата нива – младите фи-
лизи се огъват, но не се пречупват. Такъв беше и баща 
им. Момиченцето и то припкаше след нея и чоплеше 
с мотичка пролетниците. Децата се учеха на труд, 
заякваха и това вдъхваше искрица надежда за живот.

 Една нощ някой тихо почука на прозореца на дядо 
Махмуд. Старецът наметна ентерията и открехна 
вратата. Пред него стоеше окъсан и брадясал непо-
знат човек.

– Кой си ти, страннико?
– Ида от далече. Моля те, пусни да вляза и всичко 

ще ти разкажа. Добра вест ти нося.
Дядо Махмуд имаше блага душа и носеше в гърдите 

си добро сърце. За него всеки гост е от Бога изпра-
тен. Въведе непознатия в тъмната стаичка, сложи 
повечко борина в огнището и вторачи поглед в неиз-
вестния.

– Кажи сега отде си, що си?
– Има ли, дядо, в това село човек по прякор Бай-

рактара?
– Имаше. Имаше едно време. Млад и силен беше 

той, работа му не стигаше, Бог да го прости. Работе-
ше и денем и нощем. Караше волска кола, след нея три 
коня с товар, на четвъртия той яздеше и подремваше 
на самара – разприказва се дядото. – Ама, нали знаеш, 
войната е страшно нещо – отиде на фронта и не се 
върна вече. Дочу се, че бил пленен от англо-френците и 
повече нищо. Оплакаха го домашните, помен му напра-
виха, мир на праха му. Три сирачета останаха без баща. 
Майката на вейка е заприличала – стопи се, косата 
є побеля от мъка, очите от плач изтекоха. Ама на, 
така било писано. Кой може да є помогне?

– Аз искам – каза непознатият.
– Ти ли? Но…как? Защо ти?
– Защото аз съм Байрактара.
– Бре!... – изненадан, захълца старецът и не можа да 

промълви нито дума повече.
В тъмни зори две сенки прекосиха уличката и пра-

во у Дуеви. Дядо Махмуд пристъпи тихо до вратата 
и похлопа:
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– Булка, аз съм чедо, отвори за малко, за да те попи-
там нещо.

Ема позна гласа на добрия старец, единствената є 
опора в живота. Стана на пръсти, за да не събуди де-
цата и дръпна резето. Вратата изхриптя в тишина-
та и в рамката се очерта стройното є тяло.

Събудих те рано, дъще. Дойдох въгленче да ми да-
деш да си разпаля огъня.

Младата жена се повърна назад, разрови огнище-
то, където с пепел беше съхранила тлеещите главни, 
сложи няколко живи въгленчета на лопатката и му ги 
подаде.

– Не си ли чула пак някой есирин да се е завърнал? – 
подхвана тихичко той.

– Ох, нищичко не съм чула, нито разбрала. Па и къде 
ли ходя, с кого ли да се събера?

– Дочух, че в съседното село са се върнали няколко 
души от робство. Може и Байрактара да си е дошъл.

– Ех, да беше тъй…
– Ами ако е жив? Ако и той е с тях?

– Бог да те поживи! Душата си залагам, само да го 
зърна.

– Ами ако е тук, сега да речем?
– Как тъй?
– Да кажем, че е ей там, в сянката на дървото. Виж! 
Бедната женица замръзна, вцепени се. Гледаше ту 

стареца, ту непознатия в сянката. Да, той е! Толко-
ва много го търсеше, искаше, очакваше и сега… Боже, 
сън ли е това, мираж някакъв или странно провиде-
ние?! Минута или цяла вечност, тя онемя, вкамени 
се. Някаква шумотевица прониза ушите є. Срути-
ха се канари. Вулкани, вулкани разтърсиха гърдите є. 
Хвърли се в прегръдките на окаяния пленник и зарида 
с глас.

Дядо Махмуд беше събрал изтърваните въгленче-
та, безшумно се оттегли към своя дом и започна да 
разпалва огъня.

На изток хоризонтът аленееше.
Зазоряваше се.
Настъпваше новият ден.



Идеята за създаването на Литературния салон при Народно читалище „Цвят“ възникна спонтанно през 
2001-ва година след едно литературно четене, организирано по повод Международния ден на жената Осми 
март с участието на популярни видински творци. Целта беше да направим един салон, който периодично да 
представя новите творби най-вече на видинските автори. Започнахме с по-известните и популярни имена. 
След тях започнахме да каним и прохождащи автори. Така салонът придоби още по-голяма популярност. 

Започнахме да каним и популярни автори от страната – Найден Вълчев, Никола Инджов, Матей Шопкин, 
Андрей Андреев, Надя Попова, Владимир Зарев, Лъчезар Еленков и др. ......

С голяма популярност се славят и тематичните ни (традиционни) Литературни салони – Осмомартен-
ски, за 24-ти май, Благовещение, Деня на Християнското семейство, Цветен салон, посветен на празника на 
читалището – Цветница, Димитровденски и може би най-харесваният – за любовта и виното – „Наздравици 
за любовта“. В тях се включват и младите възпитаници на школите по изкуства при читалището. Осъщест-
вихме и межднародни връзки с поети от Нуеготин, Сърбия. Традицонна е срещата ни с литературния клуб 
от читалището в Белоградчик – те ни гостуват в Салона за цветница, а ние им гостуваме на празника на 
Белоградчик – Петровден.

Популярността на Литературния салон в града ни е голяма и това наложи да започнем и онлайн излъчвания, 
заради пандемичната обстановка – така 81-вото издание на Салона, посветено на Цветница, бе излъчено он-
лайн, и показа висока гледаемост дори и в чужбина.

С годините се оформи едно основно ядро – автори на Литературния салон, които са членове на Друже-
ството на писателите. Освен свои произведения авторите имат и свои рубрики в програмата на Салона, 
представят любопитни и малко известни факти за известни автори, както и за класиците. 

Салонът е съвместно дело на Читалище „Цвят“ и Дружеството на писателите. Той успя да събере и обе-
дини пишещите в града – и това е заслуга на читалището. Сега не се чувстваме самотни и излишни. Има ни – и 
ни знаят!

Диана Сиракова

ЛИТЕРАТУРЕН САЛОН

при Народно читалище „Цвят“, Видин
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Ненчо Славчев е роден на 14 септември 1947 година в село Върбовчец, Белоградчишко. 
Живее във Видин. Член на СБП. Секретар на видинското Дружество на писателите. 
Автор на шест поетични сборника. Книгата му „Безработна любов“ е отличена с награ-
дата на СБП за най-добра поетична книга за 1999 г. Носител на националните награди 
за поезия „Иван Нивянин“, „Славейкова награда“ – Трявна и др. По негова идея през 1891 
година в град Белоградчик е създадена „Поетическа обсерватория“, на която ежегодно се 
представят най-обичаните и известни български поети. Негови стихове са преведени и 
отпечатани в списание „Ризница“ (Сърбия).

НЕНЧО СЛАВЧЕВ
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Навярно е виновна вечерта... 
Пчелите са заспали под липите 
и в тихата омая на звездите 
жужи смирен просторът на нощта. 

Там някъде бе скрита във пръстта, 
забравена от хората и Бога, 
надеждата да грейне във простора 
усмивката на пролетни цветя. 

О, Боже, ако нашите деди, 
полегнали отдолу под тревите 
веднъж да си отворят пак очите, 
дали ще видят нашите следи 

оставени във звездния безкрай, 
където своя път са извървели 
и те. И са живели, и умрели, 
за да опазят земния ни рай? 

Бях там. И чувах как в пръстта 
цветята дишат в семенца обвити. 
Не са ли те очите на дедите ни, 
погледнали към горната земя? 

... Навярно бе виновна вечерта. 
Пчелите спяха в здрача на липите, 
в дворовете прозвънваха тревите, 
а аз сънувах пролетни цветя.

Очи
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Родена e на 6.Х.1954 г. в гр. Генерал Тошево, Добричко. Сценарист и водещ на Литератур-
ния салон на НЧ „Цвят“ – Видин. Член на СБП. Носител на наградата „Михалаки Геор-
гиев“ за цялостно творчество и принос към културния живот на град Видин. Автор на 
книгите „Сънят на жената“, „Кръв, сън и птица“, „Зимно казино“, „Прах по обувките“, 
повестта „Дневникът на едно учителско дете“ и сатиричният сборник разкази „Селфи“. 
За 60-годишния є юбилей Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“, гр. Видин, издава 
Библиографски указател за нейното творчество. В превод на сръбски език нейни стихове 
са публикувани в сп. „Ризница“ (Сърбия). 

ДИАНА СИРАКОВА
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Уж нищо тук 
не се е променило: 
градът и хората – 
все същите.
И все така мъгливо 
идва утрото, 
и мракът пак 
завива нощем 
къщите.
Но нещо си е тръгнало – 
завинаги.
Изтекло е със дъждовете 
минали 
и с някой прашен залез 
е угаснало, 
стопявайки се кротко 
зад тополите.
И в строгото, панелното 
мълчание, 
пространствата до бяло 
са олекнали, 
а край реката – сив 
и бездиханен 
градът се разболява 
в тишината си.

Градът се разболява
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Милена Таскова е родена в град Видин. Завършила Стопанска Академия „Димитър А. 
Ценов“ – град Свищов. Пише от ученическа възраст. Има публикувани стихове във в. 
„Читалище“, местни издания и ежегодния алманах „Доброглед“ – град Димово. Редовен 
участник в изданията на Литературния салон. Предстои издаване на дебютната є сти-
хосбирка. Член на Дружеството на писателите във Видин.

МИЛЕНА ТАСКОВА
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Ще затворя вратата 
за гласа на тръбача, 
дето неуморно 
и силно крещи.
Ще поседна спокойна 
да поговоря с тишината, 
ще запаля и свещи – 
нека огън гори.
Нека блъскат се мисли 
край нас разпилени, 
нека чувства се гонят 
с изкривени лица.
Нека демони страшни 
ръцете си впиват 
в човешката малка 
и грешна душа.

Цяла вечност ли мина 
или миг от секунда – 
щом свещите догарят 
идва точния час.
От прозореца бавно 
светлина се разстила 
в очите поглежда 
и погалва ме с лъч.

Разговор с тишината
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Родена на 15.01.1959 г. в гр. Видин. Завършва институт за детски учителки в гр. Русе и 
ВУ „Св. св. Кирил и Методий“. Дълги години работи като детска учителка. Автор е на 
стихосбирките „Кехлибар и надежда“, „Цветни водоскоци“, „Глътка амброзия“, „Небесни 
акведукти“ и сборник разкази „Стъпки по пълнолуние“. Редовен участник в Поетическата 
обсерватория“ – гр. Белоградчик. Има публикации в ежегодното издание на конкурса „До-
броглед“ – град Димово. Неин разказ е публикуван във в. „България“, издание на българите 
в Чикаго. Член е на дружеството на видинските писатели, в Литературния салон води 
рубриката „Поетическа ширпотреба“.

КАТЕРИНА НЕНЧЕВА 
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Когато си потънал в ежедневие,
във сянка е животът и във лед,
ти смело отчупи парче от слънцето,
за да премахнеш тъмнината в теб.

Когато сам живееш в лабиринти,
объркан – без компас и бъднини,
свободният ти дух да се издигне,
нов път открий си и тръгни.

Щом остра болка вътре в теб изгаря,
сърцето щом пропукано крещи,
слепи руините разбити на олтара,
а злото зад гърба си захвърли.

Сред куп противоречия препускаш,
объркан от безброй мъглявини,
с любов ги осветявай и прегръщай,
дарявай безвъзмездно добрини.

Прегръщаш всички трудности житейски,
стрелите им щом стигат твоя връх,
сред изпитанията събирай сто надежди,
човек бъди до сетния си дъх!

Размисъл
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ВАЛЯ ИЛИЕВА

Родена е във Видин. Завършила е българска филология в Шуменския университет, испански 
език в Езикова Академия Мадрид и Модерна литература в университета „Сан Пабло“. Ав-
тор на книгите „Денуване“, „Аз съм стих“, „Като една роза“, „Балади между два бряга“, 
„Сестра на реката“ и „Дъждовна песен“. Член на Дружеството на писателите във Видин. 
Участник в Литературния салон на НЧ „Цвят“.
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Момък от Бъдина града 
най ми се влюби у Рада – 
нагиздена, бела, засмена, 
само за него родена. 
Той я край порти задява, 
тихичко дума, припява: 
„Хайде със теб да се вземем, 
честити во век да живеем, 
ти си ми най на сърцето 
като равнец расъл в полето.“ 
Тя му кротко продума: 
“Заведи ме, мило, край Дунаря, 
там ще ти ази пристана 
в кенарена риза – премяна, 
със златен пендар на гърдите, 
с шарени звéзди в очите, 
с тънак гайтан кехлибарен 
в танц самодивски омаен. 
Нами реката да пее, 
щом я Кошавата вее, 
ситен дъждецът полее, 
после дъгата огрее..“ 
Бог ги със здраве венчава, 
Бог ги с любов благославя. 
Нека от тук до небето 
щастие пълни сърцето! 

Бела Рада
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КОЛЕТКА ПАВЛОВА

Колетка Кирилова Павлова е родена на 14 декемри 1959 г. в с. Мадан, обл. Монтана. За-
вършила е Югозападния университет в гр. Благоевград. От 1989 год. е преподавател в ОУ 
„Любен Каравелов“ гр. Видин. Член е на дружеството на видинските писатели и участник 
в литературния салон на читалище „Цвят 1870“. Нейни стихове са печатани в сборник 
на учителите-творци – „Скъпоценни камъчета“ и в изданията на конкурса „Доброглед“, 
гр. Димово. Автор на стиходбирката „Неведоми пътища“. 
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Вървя към залеза 
през сухата трева
сама в полето – ето 
към мястото, 
където слънцето опира
своето кълбо в земята,
целувка за последно
преди луната 
да заплува в небесата.

Облакът над мен 
се пали във червено.
Полулюбовно следва 
кървавия диск.
Вечерницата ми намига,
преди да грейне 
сребърния лик.

Вечер тиха бавно иде,
във въздуха витае аромат 
на пресен откос,
на трева и на зелено –
приказно вълшебен
привечерен кротък свят.

Очите ми неутолимо 
грабят тази хубост
с мисъл, с приказка една
за най-прекрасната картина
ненарисувана до днес в мига,
в който сменят се денят с нощта.

Към залеза
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МИМИ ДИМИТРОВА

Мими Йорданова Димитрова е родена на 30 ноември 1953 година в село Градец, Видин-
ска област. Учителка. Автор на книгите „Животът“, „Просто жена“, „Шарен свят“ и 
„Споделени мигове“. Пише гатанки, стихове, приказки в рими за деца и възрастни. Готови 
за печат са книгите є „Калейдоскоп“ – за деца и „От корените пролетта цъфти“ – за мал-
ки и големи. Член на Дружеството на видинските писатели и участник в Литературния 
салон на НЧ „Цвят“.
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Всяка педя в теб обичам. 
Всеки изгрев е живот. 
Свидна майка те наричам – 
моя сбъдната любов. 
Красотата ти пленява, 
ти си слънчев, цветен рай, 
като тебе друга няма – 
родна приказка без край. 
В езерата се оглеждам – 
сини, момини очи, 
в планините се зареждам 
с вяра, сили и мечти. 
В нивите узрява хляба, 
кошерите – пълни с мед. 
Сок в лозите – за наслада – 
животворен берекет. 
На духа ти се прекланям, 
побеждавал в труд и в бой, 
теб, Родино, благославям, 
ти си пример и герой. 
Родино мила, родна стряха, 
поклон ти правя до земи!
Живея в теб и съм богата 
с твоите чудни красоти. 

Песен за България



190

ЛИЛИЯ ДЖОНОВА 

Родена през 1960 година в село Гомотарци, Видинско. Завършила е СУ „Климент Охрид-
ски“ – филиал Благоевград (Югозападен университет), специалност „Предучилищна педа-
гогика“. Живее във Видин. Работи като детска учителка в град Дунавци. Има издадени 
две стихосбирки: „Можеш ли да чуеш“ и „Кралица на звездите“. Член на дружеството на 
писателите във Видин. Участник в Литературния салон на НЧ „Цвят“.
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И сякаш не вървя... душата ми се рее
в ярка синева, и със сърцето пее…
И колко топъл е светът,
и ме люлее в нежни длани – 
във всяка точка има кръстопът – 
посоки, още пътища неначертани...
Светът разпънат е – многоизмерен кръст – 
квадратен, може би петорен, многоторен
и всичко свежда се до земна пръст,
и тление под необят просторен,
и още свежда се до песента,
която от душата блика,
и точно тук това е същността – 
със слънцето съм лика и прилика...

И сякаш не вървя 
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АЛБЕНА СТЕФАНОВА 

Родена през 1967 г. във Видин. Завършила е Университета в Благоевград. Пише от мал-
ка. Автор на стихосбирките „Светулчина обич“, „Всичко друго“, „Колко още“, „Писма в 
бутилка и „В нежност облечена“, която е под печат. Има публикации в национални и 
местни издания. Нейни стихове са издавани и на италиански език. Член на Дружеството 
на писателите във Видин и уастник в Литературния салон на НЧ „Цвят“.
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Споделената любов зашива рани,
грешки не брои като остатък,
не робува на измислени забрани,
а усмихната поема с теб нататък.

Споделената любов до теб заспива,
единствено, ако спокоен е съня ти,
но тихичко с целувка тя изтрива
болката, и слабостта ти, и плача ти.

Споделената любов лекува с обич,
не ти залага изпитания и проби.
Споделената любов е просто обръч,
скрепен от две любящи скоби.

Споделена любов
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ДЕСИСЛАВА ВЪЛОВА 

Родена във Видин. Работи като застрахователен агент. Стихове пише от 10-годишна 
възраст. Постоянен участник в Литературния салон при читалище „Цвят“. Член на 
Дружеството на видинските писатели.
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Дърветата чувам как дишат, 
поели от топлия хлад.
На пролет и вяра мирише, 
разлиства се старият град.

Отваряме прашните скринове, 
че нов сезон е на ход.
Животът ни с трепет наситен е, 
но включен на автопилот.

Поколения пролети минаха, 
и смениха се много лица.
Градът ни замира, но свикнахме, 
дано дойде поне пролетта.

Видинска пролет



Литературен клуб „Асен Разцветников“, при НЧ „Напредък 1869“, град Горна Оряховица, е създаден през 
1954 година от три дами, обичащи литературата, творци в областта на поезията и художествената проза: 
Яна Попкиркова – учител в ПТГ „Васил Левски“, град Горна Оряховица, Стефка Градинарова – кореспондент на 
вестник „Борба“ и Недялка Рибарева – учител по обществено хранене в град Велико Търново. 

Дълъг е творческия път на Литературния клуб. От литературен кръжок „Максим Горки“, към клуба на 
културните дейци в града, през 2000 година се преименува в ТЛГ „Асен Разцветников“, при НЧ „Напредък 
1869“, град Горна Оряховица, с Председател – Димитър Панайотов, секретар–касиер – Стефка Токмакчиева и 
Художествен ръководител Антон Рашков. От 2007 година и до днес, негов заместик е Лина Марини. В края на  
2018 г. по предложение на Стефка Токмакчиева и по решение на членовете на литературната група, тя пре-
раства в литературен клуб с Председател Дора Ефтимова от 2017 до месец май 2021 г. От май 2021 година 
Председател на ЛК е Галина Москова, а секретар-касиер Антония Станева.

Богат е библиотечният фонд с издадени сборници от ЛК „Асен Разцветников“. За своята 67-годишна исто-
рия са издадени общо 17 сборници. „Кълнове“ 1960 г., „Класове“ 1966 г., „Фиданки“ 1970 г., „Гласове“ 1979 г., „Вре-
ме“ 1985 г., „Време“ 1987 г., „Приятели с пера от светлина“ 1988 г., „Откровения“ 1994 г., „Букет от поетични 
мигове“ 1999 г., „50 години ТЛГ „Асен Разцветников“ 2004 г., „Пролетни цветове в проза и стихове“ 2007 г., „55 
години ТЛГ „Асен Разветников“ 2009 г., Литературен алманах „140 години град Горна Оряховица“ 2010 г., „Юби-
леен литературен алманах 60 години ТЛГ „Асен Разцветников“ 2014 г., Юбилеен алманах 65 години ЛК „Асен 
Разветников“ 2019 г., Сборник с детски стихотворения „Пъстра дъга“ 2019 г. и „Творчество под маска“ 2021 г..

Към днешна дата творците в литературния клуб наброяват 35 души. Те са на различна възраст, с разноо-
бразни професии, но подвластни на това изкуство. Имат издадени и представени книги с поезия и проза. Всяка 
година авторите участват в обявените национални и международни литературни конкурси и са удостоявани 
с награди за своето творчество, с които допринасят за развитието на културния живот на град Горна Оря-
ховица и запазване на традициите на града.

ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ“, 

при НЧ „ Напредък 1869“, град Горна Оряховица
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Роден съм на 06. 05.1962 година в град Полски Тръмбеш, област Велико Търново. Поет с 
китара. Мои авторски песни са награждавани на музикални конкурси. Потопен в това 
мое поприще реших да подложа всичко на оценка от компетентни журита в конкурси. За 
мое голямо удовлетворение творбите ми бяха одобрени и награждавани. Публикувал съм 
стихове в национални вестници, литературни алманаси, сборници и поетични антоло-
гии. Член съм на ЛК „Вдъхновение“ , при НЧ „Напредък 1870“, град Лясковец, ЛК „Асен 
Разцветников“ , при НЧ „Напредък 1869“, град Горна Оряховица и в новосъздадения през 
2020 година Арт Клуб „Гайтани“, към НЧ „Иван Вазов“, село Първомайци.

ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ
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От долнища и урви, от потайни усои,
все гърми и бушува оня вечен завет!
Дето вля ни надежда и духа ни пробуди
и записа с букви своя път тъй нелик!
О, години на вяра, героични и живи,
вплетени в сърцата на един цял народ!
Като бреме родени, като вятър щастливи,
възродени тъй силни и с нестихващ възторг!
Беше лето господне! Беше време разделно!
На превратни години, беше време пределно!
Като огън гореше всяка дума и сричка!
Всеки поглед трептеше като малка тревичка!
И бушуваше вътре и пламтеше отвънка,
тя Земята безмълвно, по релеф и по гънка!
И вещаеше чудо, край на много несгоди,
щом дочу се мълвата за Кирил и Методий!
И Борис ги повика учениците първи!
И прекръсти се Богу да не леят те кърви!
И разбули мълвата, дето Бог му я прати:
„Християни ще бъдем! В християнството, братя!
Свои букви ще пишем и ще пеем молитви,
не на гречки и други, нам чужди езици!
И избра ни всевисше! В свое царство ще бъдем!
С наши свети закони ние неправди ще съдим!“
Тъй Земята въздъхна и народ се изправи,
сред прочути народи с могъщи държави!
И погледна далече и почувства надежда,
не на чужди обречен, той глава ще привежда!
И възкликна високо, колко глас му държеше:
„Слава, Богу, вам братя!Тъй било е! И беше! 
      Аз казах!“

Пределът на един народ



199

Родена на 21.01.1969 година. Магистър по математика, физика и астрономия, но поет и 
бард по душа. Стиховете є са награждавани в национални и международни конкурси, пуб-
ликувани в български и международни сборници. Издадени стихосбирки: „Багрите на моята 
душа“ 2008 и „Божествено докосване“ 2010 г., „До кръв и след пепел“ 2021 г.. Подготвя за 
печат още няколко книги с поезия и проза. Председател на ЛК „Асен Разцветников“, при 
НЧ „Напредък 1869“, град Горна Оряховица, от май 2021 година. Представител на ЛК 
„Вдъхновение“, при НЧ „Напредък 1870“, град Лясковец и в новосъздадения през 2020 година 
Арт Клуб „Гайтани“, при НЧ „Иван Вазов“, село Първомайци.

 

ГАЛИНА МОСКОВА
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Погром или възхвала? Въпросът е един!
Кубрат и Калояна! Живот или амин?
Борис, Симеон и прочие! Народ без двоеточие!
Земя във кръв и вяра! Народ и много слава!

Безправие прошепва АЗ, БУКИ като клетва 
и огъня понася прабългарската раса!
С конските копита и огнената свита 
България се ражда и пръска вред просвета –
събудена от мрака, изгряваща с разцвета!

Потича свято слово и оня пламък грейва 
без кръв и без олово след участта ни черна!
Събудена от мрака АЗ, БУКИ бива свята 
и всичко що е родно да бъде днес свободно!

Аз, буки
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ДОРА ЕФТИМОВА 

Родена 1958 г. в гр. Варна. Живее в гр. Горна Оряховица, а по настоящем в гр. Варна. Член 
е на Литературен клуб „Асен Разцветников“ към НЧ „Напредък 1869“ в града, като от 
2017 г. до май 2021г. е негов председател. Издала е поетичните книги: 1. „Желая да те 
има“ 2008 г. – „Фабер“, В. Търново, 2. „По струните на моята любов“ 2013 г. (съвместно 
с Ивелина Цветкова) – izdavam.com, Плевен 3. „Любов в три величини“ 2016 г. – „Фабер“, 
В. Търново, 4. „От глъбините на моята душа“ 2020 г. – „Фабер“, В. Търново. Член на Кон-
федерацията на Българските Писатели – 2017 г. Публикувана е в националния и местен 
печат. Участва в национални и интернет конкурси, където е награждавана.
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Аз, старият и оголен бряст,
вече 148 години чакам…
Ням свидетел на народната свяст,
да те зърна, Апостоле, в мрака.
Да ти кажа, макар съм дърво,
колко сълзи за тебе изплаках.
Не остана по мен дори и листо,
от мъка черна, всичко окапа.
Всякакви безчинства аз видях –
пожари, предателства, кланета.
И много тежки истини разбрах
за Родината ни мила, клета.
И твоите четири въпросителни
към страдалческия ни Народ,
четири сърцеудивителни!!!!
Разбраха ли ги? Намериха ли брод?
По-скоро трябва Ти да възкръснеш
от незнайния забравен гроб!
С очите сини искри да пръснеш,
Маяк да бъдеш и в този Живот!
С пламенно сърце да покажеш
как се бранят Род и Свобода!
Как всичко мило с чест залагаш,
дори и собствената си глава!
Чакам те, сине, като месия,
но не знам дали ще си струва?
Да бъдеш Агнец пак сред тия,
които лъжат и хитруват?!..
 По-добре от звездните висини
своя пламък към нас изпрати!

Монолог на вековния бряст

(От двора на Къкринското ханче, единствен свидетел на залавянето на Апостола)
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Роден в село Драганово на 3 март 1936 година. Член на ЛК „Асен Разцветников“. Работил 
като учител в ТМТ „Хараламби Стоянов“ и директор на ЕСПУ „Георги Измирлиев“. Из-
дал стихосбирките: „Откровения“, „Житейски пътища“, „Незагаснала жарава“ и „Срещи 
с времето“, „Магариада“, басни 2020. Пише предимно сатира и интимна лирика. 

ЕМИЛ ПОПОВ
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Вървя от махалата Витевци по тесен, черен път,
превърнал се нагоре във пътека към Илаков рът.
Разделям се с рекичката – през лятото поточе
до смесения магазин във село да прескоча.
Навлизам в приказното царство на Еленския балкан 
и накъдето да погледна, красотата е на длан.
Художник на платно ще може ли да нарисува 
освен природа – песните на птички да се чуват?

Поглъщам въздуха кристално чист, и то на ранина 
и сякаш плувам сред вълните във море зеленина.
Над хребета от изток слънцето се извисява.
Млад мъж косач, нагазил в полето осветява. 
Навярно точно светлината приближава го към мен 
и виждам откоса след него притихва повален.
Поглеждам как от кръста едрата снага извива,
с човека гледката изглежда още по– красива.

Коса проблясва, откос пада и така е от зори.
За кой ли път на ум повтарям думите: „О, миг, поспри!“
Видяното остава в мен и тегли ме обратно 
с неповторима красота и чувството приятно.
Към пладне съм отново пак при малката река 
нагазил във водата бистра с уморените крака.
Вода и слънце, планина – тук заедно са сбрани-
с лечебната си тишина предлагат да останеш.

Еленски балкан
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Отдавна ли съм тука, питам се с мъничко тъга –
ще побера ли във очите прелестите на брега?
Върба докосва вирче, сякаш утолява жажда.
Не виждам птиче.“ Тук съм, тук съм „ с глас ми се обажда. 
На сън гостувам често на омайния планински кът 
от махалата Витевци до селото Илаков рът.
Косача виждам, тялото от кръста си извива
и слънчев лъч докосне ли косата, блесва като жива. 
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КАТЯ ЦОНЧЕВА ИВАНОВА (КОЗЛЕВА)

Фармацевт. Управител на дрогерия „Лековита билка“. Общественик. Родена на 9 юни 
1947 година в село Джулюница, Великотърновска област, но живее 72 години в град Горна 
Оряховица. Издала е 11 книги за билките, 8 книги, посветени на професията и живота. 
Написала 4000 стихотворения, разкази и фейлетони. Не е участвала в литературни кон-
курси, но е изнасяла лекции на четири световни, медицинцски конгреси.
Катя Иванова: „Моите стихове са разговор с мисълта, писани са повечето през нощта, 
и този, които ги чете, ще разбере моето сърце – майчино, голямо, силно и безкрайно тър-
пеливо!“ 
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Тръгнал рано из баира, 
Еньо билки да бере,
рано в утрото преди зората,
отъркалял се в росните треви!

Да е здрав, щастлив и силен, 
друг не ще му ги даде,
а тревите наши – тъй лечебни,
канят Еньо да ги набере!

Една откъснал, после втора, 
стигнал той до седемдесет, 
добавил седем и една отгоре,
оформил пъстроцветния венец!

Знаел Еньо само толкоз, 
от своята баба ги научил,
а биолози, фармацефти 
славят Еньо и до днес!

Еньовден е – билков празник,
на фармацефти и билкари,
берат уханни билки рано,
малки и големи – всички!

Красиви, ароматни и лечебни, 
здраве носят билките на Еньо, 
от целебния венец и есен, зиме,
пием сладък чай, горещ! 

Билките на Еньо

(Посветено на Еньовден)
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Творчески псевдоним на Николинка Маринова Енчева, доктор по филология. Автор на 14 
поетични книги. Дата на раждане – 13.05.1946 г. Награждавана на литературни конкур-
си в градовете: София, Шумен, Горна Оряховица, Лясковец и др. Последна издадена книга 
– „На крилете на вярата“, изд. „Ивис“, В.Търново, 2019 година.

ЛИНА МАРИНИ
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Българийо, от севера пристигна, 
а южна си по огнена душа, 
ти в северните степи се ковеше, 
за да издигнеш меч без суета.

Смири и местните народи
и племена незнайни покори, 
като пламтяща лава необятна, 
ти подчини околните земи!

Какво не преживя, Родино, страдна, 
но трябваше да учиш тоз урок, 
на мъдрост, вярност, постоянство, 
за да си чистото сребро.

Поуките си вече усвои ли, 
а то напразен ще е твоя труд;
лишен от святост, ще гради ли, 
или ще проси теб за ум и чест.

Че претопена в жегата на страсти,  
с кръвта обилно напои, 
земята си под свода ласкав, 
дай Бог, тя пак да устои. 

Пребъдвай, Българийо!... 
С поуките от всеки труден ден!...
Бъди  благословена!...

1340 години оттогава
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Казвам се Марийка Костова. МАРИКА. МАРКОС е моят литературен псевдоним. По 
професия съм учителка по български език и литература, вече пенсионерка. Членувам в ЛК 
„Асен Разцветников“ към Читалище „Напредък-1869“, град Горна Оряховица от 2007 
година и в новосъздадения през 2020 година Арт Клуб „Гайтани“, към НЧ „Иван Вазов“, 
село Първомайци. Пиша стихове и проза. Имам издадени 5 стихосбирки: „Душата на 
жена“ 2000 г., „Живот – съществително име“ 2006, „Песента на Времето“ 2012 г., „Све-
тът е гара,“2015 г,. „Познай кой съм аз!“ 2020 г. 

МАРИКА. МАРКОС 



211

Препуска бясно Времето на коня – вихрогон
и слънцето ми земното, преваля своя небосклон.
Мечтите ми, човешките, ще си отидат с мен,
но то ще стане някога – в незнаен, бъдещ ден.
 
А днес, засмяно утрото, все още къпе ме в лъчи.
И на разходка с Вятъра, ще повървим, ще помълчим.
А хоризонтите, далечните, със длани над очи 
се взират – разпознават ме, по всичко си личи.

Покланят се за поздрав – помахвам им с ръка.
Макар и остаряваща, оставам си жена.
Полето, необятното, обгръща ме със аромат,
на билки и треви – самата Божа благодат.

Догаря бавно залезът във златно – алени зари.
Сърцето ми осиротялото, молитвено благодари.
Песента на щурците до късно в нощта се разлива:
„Умира денят, но ти още си жива, жива!“

Все още
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Родена на 13.05.1945 година в град Горна Оряховица. По професия е медицинска сестра. 
Работи в Районна болница град Горна Оряховица по разпределение, а по-късно в социална-
та сфера. Среща се с много болка, мъка и самота, които водят до безсънни нощи. Белият 
лист и химикалът през годините биват нейни добри приятели. Има публикации в мест-
ния и националния печат. По някои от стиховете е написана музика и се изпълняват 
като песни. Нейни произведения са включени в национални литературни сборници, Алма-
нах 2 (автори на 21 век). Има участия в конкурси, където е получавала награди. Членува в 
Литературен клуб „Асен Разцветников“, при НЧ „Напредък 1869“, град Горна Оряховица. 

ПЕПА ЛАЗАРОВА
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Прабългари, славяни и траки 
се обединили в една държава. 
Нарекли я България. 
Годината е 681.

Със коси, както есенни степи,
със очи, както бурно море, 
прибави малко мъдрост тракийска, 
за да видиш във образа мен. 

Аз съм конник – тракийско дете.
Аз съм съм дива степ – бурно море.
В гърдите ми кръв се бунтува
от топлото тракийско поле.

С мен степният вятър палува 
и плиска се Бяло море, 
Родопа, Балканът сила ми дават, 
Рила и Пирин ми дават криле.

Любовта ми е волна, както степния вятър,
безкрайна и топла, както Бяло море.
Сплетени здраво, безкрайно и трайно, 
те са в мойто тракийско сърце.

Потомка 
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Роден на 20 юли 1949 г., село Могилино (Русенска област). Художник–графика, масло, фир-
мопис. Музикант–синтезатор, акордеон, конги, пан-флейта, вокал. Член на СБП от 2002 
г. Член на Международно сдружение „Сцена на духовността“, Плевен. *Издадени книги: 
„Съвсем нашенски етюди“ – сатира /„Дъх на ден“ – стихове /„Ако заспи Бог“ – стихове /
„Вечерни таковости“ – сатира, издателство ПИК-ВТ /„Око в рая“ – разкази, изд. „Бъл-
гарска книжница“, София /„Аз сам вятъра, ти си реката“ – лирика, изд. „Български пи-
сател“, Сф / „Разместени струни“ – стихове, изд. „Български писател“/ „Безкраен танц“ 
– роман, изд. „Български писател“/ „Не-бесни истории“ – разкази, изд. „Весела Люцканова“, 
Сф / „Между брега и небесата“ – тристишия, изд. „Фабер“, ВТ / „Врабци и други моржове“ 
– стихове и песни за деца, изд. Бълг. Писател. / „Вечният филм“ – разкази, изд. Фабер, ВТ.

СТЕФАН МИТЕВ
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Хайде пак да се върнем
в твоя свят, мое детство крилато,
някой хълм да прегърнем – 
с чуден дъх на възкръснало лято.

Пак да живнaт хармана,
с прашна врява обяздван до късно,
двора слънчев с герана
и комина с гнездото на щърка.

Виждам стария орех
и щурците до прага тревясал
и асмата отгоре –
с грозде, шума и птички обрасла.

Пред огнището – мама
слага хляб на софрата тринога,
после, сключила длани –
нещо тихо пошепва на Бога.

Хайде пак да се метнем
на жребците в пламтящите гриви
и в просторите цветни
да летим след мечтите красиви.

Направи пак магия, 
детство мое – още миг да съм буден,
шепа слънце да скрия 
за брега на незнайното Утре.

Мое детство



216

Родена на 13.03. 1943 година в град Горна Оряховица. Член на ЛК „Асен Разцветников“ 
от 2000 до май 2021 година е негов секретар-касиер. Публикува в местния, областния и 
националния печат. Многократно е награждавана за своето трворчество. Издала е осем 
поетични книги. Творбите є са включени в поетични сборници и алманаси. 

СТЕФКА ТОКМАКЧИЕВА
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Обичам в утрото нивята 
с тихия, прохладен вятър, 
и на житата класовете, 
любувам се на всяко цвете!

Обичам плодовете зрели, 
над мене пълни клони свели, 
поточетата със водите,
що сладко ромолят в горите!

Студената и снежна зима, 
когато вред пързалки има,
обичам пролетта сговорна,
и силата є животворна!

Обичам си съпруга с вяра, 
че други като него няма,
и своите деца прекрасни, 
с техните проблеми ясни!

Снахите, внуците си мили, 
искам да са здрави, живи!
Живея с обич най-голяма, 
към леля, свако, дядо, баба,

приятелите си чудесни, 
с техните игри и песни.
Обичам хубавата книжка
и я затварям със въздишка. 

Обичам всичко аз в живота,
макар, че ми сърцето хлопа, 
че старостта и мен споходи
със свойте грижи и неволи.

Обичам



Поетичният клуб „Иван Николов“ в димитровградското село Горски извор е създаден през 2000 година, в 
чест на родения в Горски извор Иван Николов, поет, преводач, бивш главен редактор на пловдивското изда-
телство „Христо Г. Данов“ и на алманах „Юг“. Починал е през 1991 г. 

През 2017 г. поетичният клуб става инициатор за провеждането на международния поетичен конкурс 
„Есенни щурци“. Една година след това конкурсът става международен, като в организацията му се включват 
Международната писателска гилдия на Лада Баумгартен от Германия, и поетичната гилдия на Валентина Бен-
дерски от Израел. 

През тази година в конкурса участват поети от 24 държави, в края на август ще бъде реализирана още една 
идея – „Пеещи поети“, поради което „Есенни щурци“ ще се провежда два дни. 

Членовете на поетичния клуб „Иван Николов“ са 12 на брой и през миналата година са си извоювали 32 
награди от конкурси в България и 21 награди от участията си в конкурси в чужбина. Съвместно с поетите 
от Германия и Израел учредяват Международна академия за литература и изкуство с председател Лада Баум-
гартен. В резултат на което вече са издадени три двуезични алманаха – на руски и на български: „Мелодия за 
сърдечни струни“, „Новые пилигримы“ и „Свиток 40“, с участието на поетите от клуба.

ПОЕТИЧЕН КЛУБ „ИВАН НИКОЛОВ“

в село Горски Извор, Димитровградска община
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Бояна Драгиева, председател. Автор е на четири поетични книги, носител е на две нацио-
нални награди за поезия в конкурса, посветен на Яворов, в Народно читалище „Искрица 
1901“ в с. Скобелево, Димитровградска община. Член е на Съюза на независимите българ-
ски писатели и на Международната академия за литература и изкуство.

БОЯНА ДРАГИЕВА
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Сред китната тракийска низина
като гнездо на кръстопътна птица, 
едно селце живее на света, 
то Горски извор гордо се нарича.
И всеки, който минал е през него, 
навсякъде разказва след това,
че няма друго толкоз подредено,
наблизо и дори в околността. 
Тук всеки стълб е щъркелова къща. 
и всяка стряха лястовичи дом. 
Накрая тука всеки се завръща 
при своето отколешно гнездо.
О, пътнико, не бързай да отминеш! 
Пред паметника в центъра поспри! 
Букетче остави пред него мълком. 
тогава ти по пътя си тръгни.

Горски извор
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Тодорка Николова, секретар, член на УС на Съюза на независимите български писатели 
и председател на Народно читалище „Пробуда 1896“ в с. Горски извор, член на журито на 
„Есенни щурци“. Автор на 14 книги, проза, поезия и документалистика. Носителка на две 
международни награди и на още няколко от участия в конкурси в България. Носителка е 
на почетния медал на Съюза на независимите български писатели. 

ТОДОРКА НИКОЛОВА
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Не си отивам аз от теб, живот!
Не си отивам!
Подобно лудостта на оня Дон Кихот –
все съм щастлива.

Предадох те, живот, и не веднъж!
А ти прости!
На Робърт Бърнс във цъфналата ръж
се приютих.

Мечта ли бе, или пък сън, не зная.
А и не питам…
Но още всяка нощ сънувам Рая..
И съм честита!

Не си отивам...
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Д-р Драгомир Мирчев е роден през 1950 г. в град Попово. Завършва хуманна медицина в 
Пловдив. Работил е над 40 години във военното и гражданското здравеопазване, от кои-
то 11 години в чужбина. Има три придобити специалности. Творческите му интереси се 
простират в областта на литературата, изобразителното изкуство и музиката. Има 
издадени три книги, от които две сатирични. Две нови сатирични книги са под печат. 
Публикуван многократно в централния и местен печат и в различни периодични българ-
ски и международни издания: алманаси, антологии, сборници, списания и др. Превеждан 
на руски, сръбски, украински, полскии македонски езици. Негови творби се излъчват и по 
Българското национално радио. Има няколко самостоятелни изложби – живопис и ху-
дожествена фотография. Удостояван е с национални награди за живопис, художествена 

ДРАГОМИР МИРЧЕВ
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фотография, както и с редица медали, дипломи, грамоти и предметни награди за лите-
ратура, музика и изобразително изкуство. Лауреат е на 11-я международен литературен 
фестивал „Чеховская осень“ в Ялта от 30.04.2021 г. Член е на СНБП, на Славянската 
литературна и артистична академия, нa Международната писателска гилдия, на Meж-
дународната академия за литература и изкуство, на Движението на световните поети, 
нa Клуба на хумориста, на поетичен клуб „Иван Николов“ и е председател на СНБП 
– Филиал Хасково. За цялостното му творчество е награден с почетния медал „Съюз на 
независимите български писатели“.

На ангела в съня

Тук всичко те очаква и зове – 
и бризът тих, и лунното море.
Извива над вълните гларус глас,
а в залива те чакам с трепет аз.

Морето и луната в полунощ
с брокат рисуват звездния разкош.
Съдбата повери те на деня, 
а може би на ангела в съня.

Докосната от моята любов,
ти ставаш лъч от слънцето и зов.
Душата ми към твоята лети,
в една Христос и двете да сплоти. 
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ВИЛИ РО (ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА)

Вили Ро живее в Димитровград. Автор е на 14 поетични книги и една документална 
повест. Превеждана е на руски, полски, украински, португалски и турски. Много от нейни-
те стихотворения са превърнати в песни, печатана е в различни наши и чуждестранни 
сборници и списания. Член е на управителния съвет на Съюза на независимите български 
писатели и на журито на „Есенни щурци“. Носителка е на много наши и международни 
награди. Отличена е с юбилейния орден на Съюза на независимите български писатели.
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Има те.
Видях те.
Недостъпен.
Самотен, недостигнат небосклон.
В подножието следвам те и тръпна,
Докосната от миг на Купидон.
Не мога да те покоря.
Не искам!

Свободен си, разрошил ветрове.
Душата ми с душата ти се плиска,
намерила вълшебни светове.

Има те.
Видях те.
И поисках
недостигнат да си…Може би.
А вятърът по върхове де плиска
за обич невъзможна да тръби. 

Недостигнат
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Родена в Димитровград, живее в Хасково. Автор е на две поетични книги „Танц върху 
жарава“ и „Погали ми душата“. Носителка е на две национални награди в конкурса  
„Есенни щурци“ за поезия и за пеещи поети. Нейното творчество е представено в Хасково, 
Димитровград, Харманли, Тополовград и Златоград. Член е на Съюза на независимите 
български писатели и на Международната академия за литература и изкуство. 

МАРИАНА АНГЕЛОВА
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Потънал в изумруденото синьо, 
райски уникален е Капри!
Отпускаш се след чаша вино,
след шепот от говорещи скали.

Брегът – като шлифован диамант,
изпълнено със страст червено вино,
атмосфера от минаващ музикант,
събрал аплаузи от морско синьо.

Там залезът е с дивна сила,
кипи животът перманентно,
гледката омайно е красива
към Амалфи, Позитано и Соренто.

С устни шепнат си вълните, 
а влюбените търсят тишина!
Гларуси флиртуват с висините, 
по двойки плуват, но с една душа.

Вкопчили завинаги скалата,
накацали са къщи в цветове,
убежище от его, шум и вятър.
Пейзаж – мечтан, рисуван от дете…

Уникален е Капри
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Жеко Димитров живее в Димитровград. Той е от т.н. разнопосочни автори: поет, худож-
ник, музикант и изпълнител. Автор е на четири поетични книги, има над 50 изложби, 
някои от които са съпроводени с авторски, музикално-поетичен рецитал. Член е на Съюза 
на независимите български писатели и на Международната академия за литература и 
изкуство.

ЖЕКО ДИМИТРОВ
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Изминахме нелеки друми.
...И все по-силно те обичам!...
Не мога да намеря думи –
от тях, с венец да те обкича...
Ти хвърли котва тъй дълбоко
в сърцето ми голямо...
И моля се,
в небето синеоко
да бъдем вечно двама...

Признание
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Галя Карааргирова живее в Хасково. Автор е на поезия и проза, великолепно пее и свири 
на китара онези песни, които ловят сърцето и душата. Има издадени четири книги, 
награждавана е в Гърция и в България, участва в международни сборници с проза и поезия, 
има няколко национални награди. Член е на съюза на независимите български писатели и 
на Международната академия за литература и изкуство.

ГАЛЯ КАРААРГИРОВА
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През огъня на много битки минах, 
обгаряна до кости често бях,
с ръце окопи за защита ринах,
но и до днес, като по чудо, оцелях.
Затуй не се опитвайте подмолно
да ме ударите в гърба със нож.
За мен това е недостойно, долно!
За лошотията не давам нито грош!
Дори да си отиде тленното ми тяло,
духът ми ще остане тук. И прероден,
ще ви разказва колко е боляло
за всеки земен, но пропуснат ден…

Време за равносметка
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Антонина Димитрова живее в с. Горски извор. Член е на Съюза на независимите българ-
ски писатели и на Руския съюз на професионалните литератори в Самарската регионална 
организация. Пише поезия и превежда от руски на български и обратно. Автор е нашумяла-
та напоследък книга с проза „Лейди Яга супер нова“, свързана с Истамбулската конвенция. 
Съавтор е на документално-публицистичната книга на руски език „На века“ съвместно с 
руската поетеса Олга Борисова. Нейни стихове са превеждани на руски, украински, полски, 
френски и македонски език. Носителка е на редица национални и международни награди.

АНТОНИНА ДИМИТРОВА
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* * *

От толкова предателства боли!
А прах от натрошените им думи
с отровен вкус, натрапчиво горчив,
в миг Вярата убива помежду ни.

По стъпките ми – хорската мълва.
Гърбът є – от съмнения нашарен.
Издебва ме и без да разбера,
тя в змийска хватка ме пристяга.

А чистата, безкористна любов?
Стопи ли се надеждното є рамо?!
След чудните знамения защо
от себе си и диря не остави?!

Не! Жива е! Но моята душа
я търси на неправилното място.
Откри ме Тя и даде ми крила –
любов непредсказуема, прекрасна!
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Борислав Белев, Бел, живее в Хасково. Един изключително интересен автор. Достатъчно 
е да хване химикалката и се ражда поредното стихотворение. Автор е на четири сти-
хосбирки – две с лирика и две със сатира. Награждаван е с няколко национални награди, 
негови стихотворения са превеждани на руски, публикува в много сборници и списания. 
Член е на Съюза на независимите български писатели и на Международната академия 
за литература и изкуство. Носител е на юбилейния медал на Съюза на независимите 
български писатели.

БОРИСЛАВ БЕЛЕВ, БЕЛ
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В ранно утро се разхождам в равнината.
Лек ветрец полюшва пак житата.
Гледам натежалия им клас :
Да! Ще има хляб за всички нас!
Долината бавно се събужда,
радост във душата ми събужда.
С първи слънчеви лъчи огрени
греят макове алено–червени.
Щъркел в окосените ливади
бърза млади жабки да извади.
Във гнездото малките го чакат
и доволни с клюновете тракат.
А отсреща, горе в планината
вече са на паша и стадата.
Кучетата радостно играят,
борят се и щастливо лаят.
Пастири с агънца в ръцете,
подсвирват бодро на овцете.
Малките сега са се родили,
пърхат със опашки, Боже, мили!
По-високо, край планинските върхари,
грейнали са жълти минзухари.
Чак от тук усещам аромата
от омайни билки в планината.
И завиждам малко на орлите,
дето реят се високо – в висините.
Те живеят дълго – два три века,
а не кратичко като човека…

Утро в долината
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По-надолу, там във равнината,
бавно си прокарва път реката.
Тя не бърза в пътя си далечен,
сякаш казва: „ Пътят ми е вечен“!
Въздухът прозрачен е и чист,
небосводът – синкаво лъчист.
Няма как във стих да ви опиша
колко леко сутрин тук се диша!
Времето за миг е сякаш спряло…
Красота! Да му се невидяло!
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Йордан Кирев живее в с. Горски извор. Член е на Съюза на независимите български писате-
ли и на Международната академия за литература и изкуство. Има издадени над 10 книги 
с поезия и проза, която е свързана с човешкото здраве. Негови стихотворения са превеж-
дани на руски, полски и украински. Много от тях са направени на песни като музиката е 
от популярната руска композиторка Елена Кожуховска. Според грамотите и наградите, 
които е получавал през годините от Русия, може да се каже, че той е много по-популярен в 
Русия отколкото в България. 

ЙОРДАН КИРЕВ
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Щом кукувица кука, пристига пролетта
пред мене да разпука, от пъпки любовта.
На стръка щом разцъфне, тя с пролетно лице,
по цвете ще въздъхне и моето сърце!
Ти, хайде без преструвки, мой южен вятър бял,
дай ласки и милувки, за цвят съм закопнял!
Прати ми вест в тревата, с кокиче и със мак
да бъдат на съдбата и любовта ми знак!
С криле на пеперуда край дъхав люляк ти,
с полет ще събудиш в мен розови мечти!
Пак с музика в капчука се будят небеса.
Щом кукувица кука, в нас стават чудеса!...

Пролетна песен



Художествено-творчески клуб „Факел“ е създаден в деня на Св. Харалампий Чудотворец – 10. 02. 2019 год. по 
инициатива на двадесет и двама ентусиасти на учредително събрание към НЧ „Факел – 1926“, с. Зверино, общ. 
Мездра, обл. Враца. 

ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКИ КЛУБ „Факел“,

с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца
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Дария Ивайлова е родена през 2005 год. в гр. Мездра. Живее в с. Зли дол, обл. Враца. Уче-
ничка е в девети клас на СУ „Свети Климент Охридски“, с. Зверино, обл. Враца. Има хоби 
да твори стихове, разкази и есета. Обича да чете художествена литература. Спечелила 
е първа награда за стихотворение от конкурса ,,Будители народни – памет Българска“, 
организиран от общ. Мездра, 2018 год. и втора награда за разказ от конкурса „Духовният 
свят на съвременната българка“, организиран от областния и общинския съвет на БСП 
гр. Враца. Участвала е в шести национален конкурс за философско есе, с. Селановци, обл. 
Враца и др. Автор е на книгата „Слънчево момиче“ – стихове, разкази и есета. Членува в 
ХТК „Факел“, с. Зверино.

ДАРИЯ ИВАЙЛОВА
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С усмивка широка света озари,
нежно погали цветята, от чая отпи,
с поглед вълшебен на приказна фея,
косите ухаят на свежа орхидея.

Очите є топли, кафяви и пълни с мечти,
ведро поглеждат към сините ни планини,
стремежът да стигне върха я обзе,
внезапно є мислите лудо превзе.

И трудно да е, не ни казва тя,
върви, не прекланя пред нищо глава,
прилича на малко красиво кокиче,
а всъщност е слънчево смело момиче.

Слънчево момиче



243

Иванка Гьонова е родена през 1948 год. в с. Очин дол, махала „Реката“, обл. Враца. 
Завършила е ТМЕТ „НЙ Вапцаров“ в гр. Враца. Живее в с. Зверино, обл. Враца. Има две 
дъщери, трима внуци, две внучки и четири правнучета. Твори от две години, но смело 
набира скорост. Автор е на стихосбирките: „Щрихи от съдби“, „Шарена черга“, „Селска 
орисия“, „От едно тесто“ и „Живот под карантина“. Членува в ХТК „Факел“, с. Зверино.

 

ИВАНКА ГЬОНОВА
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Световна 
биологична
война,
запалена от 
силни на деня!
Едни други се винят,
виновни няма за сега.
А всеки ден умират хора –
това ли е целта?
Пренаселена била Земята –
кой и как ли го пресметна,
ще векуват ли, които ще останат?
Постигна ли науката целта
да останат само силните в света?
Алчните насита нямат.
Колкото и да останат,
един друг ще се изядат,
без да разберат как, кога.
И така ще настъпи ли краят на света?
Няма как да стане.
Дано разумът надделее
и спокойствие когато на Земята ни настане,
ще се окаже, че това е най-добре! 

Живот под карантина
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Надежда Нинова е родена през 1956 год. в гр. Мездра. Завършила е ВВТУ „Тодор Ка-
блешков“, гр. София, със специалност: „Инженер-технолог“. Живее в гр. Мездра, обл. Враца. 
Има син, дъщеря и четири внуци. Автор е на стихосбирката „Ухание на обич.“ Членува в 
няколко Художествено-творчески клубове, от които и ХТК „Факел“, с. Зверино.

НАДЕЖДА НИНОВА
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Полъх на птиче крило,
трепетно сънно видение,
днес си било, не било,
бъдеще мое спасение.

Де да бе кон хвърковат,
с тебе звездите да стигна,
ех, ти, надежда – живот,
хляб и разпятие свидно.

Няма ти в мен да умреш,
струна – сърцето ми пее,
пее и тебе зове –
лебедът в мене живее.

Надежда
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Соня Илиева e родена през 1966 г. в с. Зверино, обл. Враца. Завършила е Техническия уни-
верситет, гр. София, със специалност „Електрически централи, мрежи и системи.“ След-
дипломна квалификация „Методика за преподаване на математика и физика. „Омъжена 
е. Има една дъщеря. Работила е като: учител по математика в 33 СОУ, гр. София и 
150 СОУ, гр. София, електроинженер към Министерски съвет в Резиденция Бояна, гр. Со-
фия, редактор в Издателство за специализирана литература „Стройексперт Сек“, Sales 
manager в „Дейци Тех“ АД гр. София от 2002 год. Автор е на стихосбирката: „52 в рими“. 
Членува в ХТК „Факел“, с. Зверино. 

СОНЯ ИЛИЕВА
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Оглушах от тишината в мен,
ослепях от светлината на безкрая,
преродих се точно в тоз момент,
когато смятах, че дошъл е краят.
Когато вече не живее ревността,
сърцето от окови е свободно,
когато да си сам не значи самота,
а щастие от срещата със себе си отново.
Когато шумът вибрира с честота,
разрязваща на две душата,
когато имам смелостта
да прегърна със любов земята.
Поправих счупените си крила,
съблякох дрехите за сбогом,
остригах прелестната си коса
и се запътих към живота гола.
Не зная пътя, но вървя,
разперила ръце за полет,
избрала да остана в този свят
влюбена, щастлива, па макар и гола.
Отекват стъпките след мен
на запъхтени хорски упреци,
далече са в този момент
тесногръди, меродавни принципи.
Влюбих се във мойта голота
и радостите малки скрити в нея,
прозряла истината чак сега,
усещането, че живея.

Преродена в тишина
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Назовете както искате това,
па макар и остаряване,
споменете и прошарената ми коса
с тоз прекрасен термин „побеляване“.
Не ми пука за това и
за всички тез окови.
Вървя напред с отворена душа,
влюбена в живота, па макар и гола.
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СТЕФЧО ВАСИЛОВ 

Стефчо Василов е роден през 1952 год. в с. Игнатица, обл. Враца. Завършил е Ел. тех-
никум в Михайловград (гр. Монтана). Живее и твори в с. Зверино. Има син, дъщеря, един 
внук и две внучки. Автор е на стихосбирката „Полъх от Балкана“. Членува в ХТК „Фа-
кел“, с. Зверино.
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Пролет чудна и неизживяна
иде с нови свежи краски,
тези нежни мили ласки –
пъстра гиздава премяна!
Стихват вече бурни снегове,
блясват пищни бели върхове
и в притихналите долини
пак клокочат пролетни води.

Ей я, пролет засияла
и в прегръдката засмяна
носи трепетните цветове
и зародиша на земни плодове.
Носи радост на земята родна,
носи влага шепата є плодородна
и облича с пролетни одежди
долините и горите свежи.

По заоблени върхари
цъфнали са минзухари,
а надолу из полята
нямат брой цветята.
Тук кокиче, там иглика,
росен здравец, перуника,
татък пък венчета люшкат
разноцветни теменужки.

Пролет
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А над горската поляна
песен нова пак захвана
многоброен птичи хор,
скътан в нов интериор.

Пролет моя, слънчева, засмяна,
снела вече зимната премяна,
носиш красота, надежди,
носиш щастие, копнежи!
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Татяна Вадинска – Вълкова е родена през 1964 год. в гр. София. До осми клас е живяла 
и учила в с. Остров, обл. Враца, след което завършва Текстилен техникум в гр. Враца. 
Работила е като машинист-кранист в СМК „Леонид Илич Брежнев“, с. Кремиковци, Со-
фийска област. Живее в с. Зверино, обл. Враца, където е омъжена. Има един син. Членува 
в ХТК „Факел“, с. Зверино.

ТАТЯНА ВАДИНСКА – ВЪЛКОВА
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* * * 

Нека живеем скромно, разумно,
нека не сме на парите си роб
и на богатство натрупано глумно,
казваме – имам, а инак сме скот. 
Никакъв смисъл с боклуци излишни,
дето събират прахта ни в дома,
хвърляни в ъгли, мазета, тавани, бунища,
там да стоят с времена. 
Няма и смисъл от много пари,
колкото – толкова, стигат за хляб,
да си закупим и ризка дори,
ядене, да не умрем от глад. 
Няма и смисъл от злоба човешка,
всичко остава, боклук е след нас.
Колко ти струва, живей ти щастливо,
спи си спокойно през нощния час. 
Нали сме все хора, да имаме шанс,
живот да живеем в добри времена,
че всичко е смисъл тогава за нас,
когато цари любовта.
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Цеца Гьонова е родена през 1961 год. в с. Главаци, обл. Враца. Завършила е Строителен 
техникум в гр. Враца, където живее и работи. Омъжена е. Има син, дъщеря и две внучки. 
Автор е на стихосбирките: „Рогозка за двама“ и „Откраднати сънища“. Носител е на 
общинска награда за поезия. Член е на ХТК „Факел“, с. Зверино. 

ЦЕЦА ГЬОНОВА
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Взел Господ бяло от кокичето
и нарисувал вълшебно лице,
увил със златни къдрици главицата,
изваял изкусни, нежни ръце.
Прихванал в полет птиците,
откъснал късче звездно небе.
Поставил го да грее в зениците
като развълнувано синьо море.
Поизваял є малко бедрата
и казал: „Готово.“ 
„Но какво е това?“ –
отвърнали тихо словата:
„Господи,
сътворил си най-красивото нещо,
сътворил си жена!“

Стихотворението е получило поощрителна награда на Общински конкурс: 
„Жената – майка и любима“ – 2021 год.

Жена
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БОРИСЛАВ РАДОСЛАВОВ
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Дядо Добри – светецът от Байлово

И двамата още си спомняха мразовития 15 януари 
2007 г. Тогава байловчанинът с последни сили донесе в 
службата в Елин Пелин препълнена торба с монети. 
Толкова много тежеше, че останалите служители се 
чудеха как е успял да се справи човек на толкова години 
в тези минусови температури.

Цонка познаваше отлично несломимия му харак-
тер и не се учуди. Чакаше я много броене. Над два часа 
най-довереният човек на стареца отделяше грижли-
во стотинка по стотинка и ги сортираше по стой-
ност. Беше подложила бяла кърпа отдолу, за да рабо-
ти на чисто. С чисти ръце и чисто сърце. В торбата 
имаше цели 6065 монети. И то донесени наведнъж. 
1129 от тях бяха по една стотинка, 1098 по 2 сто-
тинки, а 1266 по пет стотинки. Явно много от посе-
щаващите храма хвърляха останалите им жълти мо-
нети в чашката на събиращия милостиня старец. Но 
той се радваше, благодареше и се кланяше до земята на 
всеки, дал частичка от своето за благото на вярата. 
1090 монети бяха с номинал от 10 стотинки, 1236 
от по 20 стотинки и 246 по 50 стотинки. Намериха 
се и 31 банкноти по 10 лева, 27 от по 20 лева, 2 от 50 
лева и още 10 от 100 лева. Имаше десет души, които 
бяха оставили по 100 лева за каузата на бедняка – мили-
онер. Бедняк откъм лична изгода, милионер по душа и 
призвание. Общата сума, която Цонка успя да изброи, 
бе 3352,75 лева. Още същия ден следобед тя ги внесе 
в банката. Дотогава натрупаната сума по сметката 
на дядото бе 43 717,56 лева. След новата вноска сред-

ствата набъбнаха до 47 070,31 лева. Това бе най-голе-
мият брой монети през годините, които главната 
счетоводителка бе броила и вкарвала в банка. Сор-
тираше ги по 100 в пликче и по номинал, както служи-
телките изискваха за улеснение. Такова безрезервно и 
пълно доверие имаше пенсионерът на своята духовна 
дъщеря, че тя сама внасяше парите по сметката му. 
Колкото е преброила и колкото е внесла бе въпрос на 
чест, морал и достойнство. И трите тя изповядва-
ше кристално чисто, както човекът – месия от село 
Байлово, който ги събираше и предаваше. При друг 
случай Цонка внесе 4887 лева в банката. При трети – 
3256 лева, а при четвърти – 3113 лева. Служителките 
във финансовата институция знаеха отлично – ако 
идваше сама, щеше да внася пари, идваше ли с дядото 
под ръка – ще теглят или ще прехвърлят по банкова-
та сметка на някой храм. Днес идваха двамата. Значи 
ще се разпределят средства отново за подкрепа на ру-
шаща се църква или манастир:

– Здравей, дядо Добри! Здравей, Цонке! Как сте? 
Радваме се да ви видим.

Скъпите клиенти отвърнаха любезно на поздрави-
те. Обясниха, че ще изтеглят 6000 лв. от сметката 
на гонещия столетие тогава мъж. Парите човекът, 
който държеше никой нищо да не разбира за даре-
нията му, бе решил да дари на Врачешкия манастир 
„Свети 40 мъченици“. Три седмици по-късно двамата 
отново щяха да бъдат тук, за да изтеглят в един и 
същи ден два пъти по 4000 лева, а през юни 2008 г. още 
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1000 лв. за същата обител. Така общо парите, които 
Добре Добрев – както бе цялото име на дядо Добри, 
преведе за ремонт на Врачешкия манастир до Ботев-
град, бяха фиксирани на 17 000 лева. 

След всяка банкова транзакция чувство на удовлет-
ворение и душевен мир изпълваха сетивата и на дядо 
Добри, и на Цонка. Усещаха, че духът им се въздига. 
Двамата явно бяха богоизбрани заедно и незабележимо 
от любопитните погледи да изпълнят своите мисии. 
Бог избра дядо Добри, а дядо Добри избра Цонка. 

Белобрадият мъж бе роден на 20 юли през далеч-
ната 1914 г. в село Байлово край Горна Малина. Имал 
е четири деца – двама синове, които бяха починали, 
и две дъщери – Богдана и Катерина. Радваше се и на 
много внуци и правнуци. Като войник при бомбар-
дировките над София през Втората световна война 
снаряд пада близо до него и убива най-верния му другар 
в армията. От взрива Добри губи почти напълно слу-
ха на едното си ухо и до края на живота си чува само 
с другото. Връщайки се от фронта, се обръща към 
духовното. Обича да ходи сам пеша в балкана, където 
пасе крави и овце. Свири на кавал, прилегнал на веко-
вен дъб в околностите на Байлово. Опитва да сви-
ри и на гайда, която взима от свой близък роднина. 
Постепенно започва да чете църковна литература и 
философски книги. Все по-често се уединява вкъщи, а 
селската работа, която не свършва през нито един 
сезон, а само леко намалява през зимата, пада на гър-
ба на жена му Гена. Байловчанинът започва да спи на 
козяк – постелка за спане от козя вълна, в ъгъла на 
стаята в родната къща в Байлово. После се пренася 
в мазето. Започва да страни от хората и да се пре-
връща в аскет. Все по-често обикаля манастирите в 
България, където е на послушание. Получава храна и 
подслон, а в замяна върши манастирска работа, пасе 

стада, чисти и се грижи както за християнските 
реликви в обителите, така и за градините на мона-
сите. Все повече го привличат отшелничеството, 
обръщането към Бог и помощта към храмовете. Така 
в края на хилядолетието се мести в малка къщичка 
от две стаи в двора на църквата в родното си село 
Байлово. Там заживява сам, без никакви съвременни 
уреди, в уединение и постоянни молитви. Започва да 
пътува всеки ден до София, където с чашка в ръка 
изпросва милостиня за възстановяване на рушащи 
се църкви и манастири. Постоянно казва, че е мно-
го грешен и зове отците да се молят за душата му. 
Не споделя нищо от личния си живот дори и пред 
най-доверените си хора. Говори за Христос и Богоро-
дица и поучава обкръжаващите го хора да живеят по 
Божиите повели и канони.

Най-често повтарян беше обетът за мълчание пред 
Цонка. Нищо друго не вълнуваше дядо Добри, така 
както желанието му мисията да се изпълнява тихо и 
кротко, без фанфари и хвалебствия. Цонка изпълнява-
ше безропотно и съвестно съкровеното му желание. 
Близо 20 години тя не говори нито пред журналисти, 
нито пред познати. Тя наистина бе достойна да е из-
браната да върви редом до светеца от Байлово. Жи-
вотът є бе осеян с толкова трудности и перипетии, 
които несломимата є воля и хъс не я оставиха и за 
миг да пропадне в бездната на отчаянието, че отдав-
на се бе окичила с ореола на доблестта и честността. 
Едва на 29 години остава самотна майка на две деца. 
Съпругът є е починал в катастрофа. Тогава дъщеря є 
е била на 9, а синът є на 5 години. Отгледала е децата 
си с много усилия и труд. И за миг не си е помислила да 
се откаже и да се примири. Никой и с никакви способи 
не е успял да срази нейната вяра в дните честити, 
че утре животът ще бъде по-хубав, по-мъдър. Тя бе 
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бронирана здраво в гърдите є и бронебойни патрони 
за нея нямаше открити. Точно тази вяра я укрепва и 
въздига в най-тежките моменти, и я извисява на пие-
дестала да бъде най-довереният човек на съвременния 
светец от Байлово.

Дядо Добри беше особено привързан към Света 
Богородица. Неговите молитви бяха насочени основ-
но към нея, а даренията му отиваха най-вече за църкви 
и манастири, които носят името на Божията майка. 
И в които има чудодейни икони с нейното изображе-
ние, с помощта на които се случват невероятни за 
обикновената медицина изцеления. Такъв бе случаят с 
Врачешкия манастир. 

Историята на чудотворната икона на Врачешка-
та Света Богородица започва в далечния XVII в., но 
чудодейният є образ става известен през лятото 
на 1890 г. Тогава Божията майка се явила на Атанас 
Якимовски–Комитски от ботевградското село Вра-
чеш, който бил заспал под едно крушово дърво, и по-
питала:

– Защо спиш тук? Знаеш ли какво е това място? 
Тук някога имаше манастир, но турците го изгориха, 
а монасите избиха.

Богородица показва на Атанас къде точно се на-
мира храмът на манастира „Св. 40 мъченици“ и мяс-
тото на лековитото аязмо. От селото започват да 
копаят и откриват основите на църква, костите 
на мъченически убитите монаси и прочутата днес 
свещена икона. Веднага започва възстановяването на 
манастира.

Днес чудесата на святото изображение на Бого-
родица, позната като „Радуйся благодатная Марие“, 
са неизброими. Монахините от девическия манастир 
събират разказите на оцелели и благодарни хора в спе-
циална книга на чудесата.

През 2001 г. горски пожар заплашва манастира, не-
далеч минава и газопровод. Разпорежда се спешна ева-
куация на Божия храм. Пред иконата се извършва мо-
лебен и на другия ден огнената стихия внезапно спира.

Седем години по-късно родители довеждат дете-
то си, което е само на година и половина, но страда 
от атрофия на мускулите на краката и лекарите не 
дават надежда да проходи. Близките му се покланят и 
молят пред иконата. Скоро след това дошли отно-
во, за да благодарят. Малчуганът проходил. 

По същото време на 8-годишно момиче от Ботев-
град се налага да се направи тежка черепно-мозъчна 
операция. Лекарите казват, че шансовете за успех са 
нищожни. Скоро след молба пред иконата настъпва 
подобрение. 

Пред иконата се покланят и много бездетни семей-
ства, много от които се връщат след това да разка-
жат за чудото на чадородието, което ги е връхлетя-
ло. 

Дядо Добри усещаше много добре къде в България 
са свещените места. Затова толкова много пари той 
дари именно на тази обител.

По същата причина благочестивият старец два 
пъти ходи пеша 6 километра до Кръстова гора от 
село Борово. Цонка си спомня, че по банковата смет-
ка на светата обител в сърцето на Родопите преве-
ли със светеца от Байлово над 20 000 лева. Отделно 
сумите, които той оставял при личните си посеще-
ния там, вероятно са били поне още толкова. Колко 
точно са те остава загадка, тъй като поклоннически-
те пътувания дядо Добри прави сам и дава парите на 
бившия игумен отец Василий Аринински.

Строг, но справедлив. Не позволяваше никой да го 
разиграва или, не дай Боже, да го лъже. Неведнъж той 
споделя пред близки хора едно свое прозрение:
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– Докато хората нямат проблем със здравето и 
материалното, не се молят. Но когато се разболеят 
или ги връхлети някакъв сериозен проблем, тогава 
почват да се молят и да търсят спасение в Бог. Не 
трябва да е така! Нужно е постоянно да се молим, да 
вярваме и да се уповаваме на Бог. И когато сме здрави 
и нямаме проблеми.

Това е истинската история на дядо Добри. За-
щото неговият живот може да се проследи най-

добре не с автобиографични данни, а с разказите на 
най-близките му хора. За срещите, случките и разго-
ворите между тях. За историите, които оставят 
поука и време за размисъл. За живота и постъпките 
на хората, които неминуемо се променят след кон-
такт с Добре Добрев и поемат по праведен и честен 
път. За това, че покаянието и смирението могат 
да възвисят човек, а суетата и лицемерието да го 
принизят.
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– Пру-у-у, стой, Марко! Браво! Добре я свършихме. 
Хайде сега върви паси на ливадата. Озелени` си малко 
зъбите, наслади си душицата, че тая огризка дето я 
нагъва цяла зима ти позаброи ребрата. Деца, я изва-
дете от торбата плоскатото* шишенце, та и аз да 
си усетя душицата. Залепнало ми е гърлото, та да си 
направя гаргара. 

Изтичах до крушата, откачих торбата и нещо ми 
прещрака в ума. Затърсих. Шишето бе там, яденето 
– също, ама хлябът...

– Майчице! – прошепнах изтръпнала. – Къде бях су-
тринта, докато редих багажа?! Ами сега какво ще им 
река`? – се заукорявах, щурайки се около торбата, не 
знаейки какво да правя.

Връщам се:
– Татко, такова..., направила съм беля. Забравила 

съм хляба.
– Голяма работа! Ами, картофите какво са? Я дай 

насам шишенцето и върви с мотиката в долния край 
под изораното, та изкопай един трап. Зекьо, хайде за 
дърва! И аз идвам. Магарето къде е? Да го не опущим из 
очи, че ще огази компиралнико** на комшията. 

Магарето кротко пасеше и усърдно въртеше вен-
тилатори (махаше с уши и опашка), за да се предпазва 

от насекомите, а и да си прави вятър в топлия за 
Ржана априлски ден. Бе време „един път“ – само за са-
дене на вкусните планински картофи.

Трапът стана готов, дървата – събрани. Запалихме 
огъня, който отведнъж лумна, защото подпалките 
бяха сухи на барут и бързо се разгоряха. Като стана 
хубава жар, я смесихме с топла пепел, сложихме карто-
фите, заринахме ги и зачакахме: „Ей-й-й, че кеф! Печени 
картофки на жив огън, сиренце, пресен лучец топнат 
в мешаница***, а за глезотия – по едно рохко яйце и то 
поръсено с мешаница. Как бързо се огладнява на чист 
въздух и как благо се яде на зелена ливада!“ – приятно 
ме загъделичкаха мислите ми.

Седнахме да отпочинем, да побъбрим. Татко чат–
пат ни канеше с плоското шишенце. Директно го 
подавах на съпруга си, който отпиваше по някоя яка 
глътка, та да се направи на мъж, че все още беше мла-
доженец – зет, а после сбърчваше физиономия, целият 
настръхнал. Аз често, често ставах да нагледам магаре-
то, а и картофите. По едно време, след завоя на пътя 
при Кутровица****, съгледах човек – работеше нещо. 
Познах го – бай Димитър. И ми хрумна на ума. Рекох:

– Татко, ще ида за малко надолу да видя какво прави 
бай Димитър.

Има господ за тази работа

* Плоскато – плоското.
** Компиралник – място за картофи.

*** Мешаница – шарена сол.
**** Кутровица, Чъртеж – имена на местности от с. Игнатица, обл. Враца.
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– Недей се бави, че картофите скоро ще се опекат, 
та да ядем! – отвърна баща ми.

Затичах се. Бай Димитър беше насадил фиданка. Бе 
є поставил колче, за да я укрепи и привързал я за него, 
притъпкваше земята около нея:

– Добър ден и помага Бог*! – му казах.
Той чевръсто се обърна, вперил живи очи в мен. 

Сигурно го бях стреснала:
– Прощавай, май те уплаших! – извиних се на чове-

ка, пристъпвайки сконфузено. – Как си?
– А-а-а, ти ли си? Дал ти Бог добро!** Слава на Гос-

пода, за сега съм добре! А ти? 
– И аз – така.
– Орех ли си посадил?
– Да. Кога си дойдохте?
– Снощи.
– Да не садите картофите?
– Да. А ти насади ли ги?
– Свърших тая работа. Днеска пък намерих хубав 

ден и дойдох да нагледам фиданките, да бодна още 
някоя, а и кравата да попасе, докато не са завардили 
ливадите. То малко съм позакъснял със саденето, че 
пъпката се е поразвила, ама ще ги полея хубаво. А, дано 
се хванат! Па като доождам*** нагоре, пак ще ги по-
ливам.

Докато се разговаряхме си спомних: сутринта, ко-
гато се изкачвахме по пътя, ми бе направило впечат-
ление, че от двете страни по цялото продължение на 
пътното трасе имаше млади овощни дръвчета:

– Ти ли си ги садил всичките? – посочих с ръка към 
фиданките.

– Да.
– Откъде набави толкова много?
– А-а-а, материал – колкото щеш. От издънки, па 

като ходя да се черкувам на манастира се отбия и до 
разсадника, и от там ми дадат някое маломерно, бра-
кувано дръвче, други аз съм ашладисал. Всичко става, 
ама сака фатанье****. Па като ги насадиш, трябва да 
ги подпреш, да ги привържеш, че като задуха ржански-
ят, па отдолу го посрещне долненецът, знаеш ли какъв 
зор виждат. Па трябва и да ги полееш, ако се засуши. 
Като си ги създал, не може да ги оставиш на произвол. 
Трябва си гледане. Да не се кривнат на една страна, да 
не засъхнат или много избуят. Видиш ли оня клонец, 
е-е-ей там на джанчето. Гледай накъде е хванал. Заоби-
колил е правия клон и се е заврял в другия отсреща. 
Я-я-я, как го е запънал, душицата му ще извади! Има 
нещо чепато в него. Ще трябва да го отрежа. Така 
е тая работа. И фиданчицата е като мънинко дете. 
Дорде порасте и да стане хубаво, да дава добър плод, 
иска гледане. Ние сме Господ за него. Най-лесно е, какво 
не ти харесва – праз със секирата, ама не стои така 
работата. То и аз някога на млади години много, много 
не мислех какво правя, не се церемонях – луд, зелен..., па 
през войната какво беше, а бе да не ти разправям. Ама 
сега, като ги гледам как растат тия дръвчета, мед ми 
капе на сърцето. Ще мине човек, ще се позапре на сян-
ка, ще си откъсне плодче да си разкваси устата…

* Помага Бог! – поздрав – благословия за сполука.
** Дал ти Бог добро! – отговор – благословия за сполука.

*** Доождам – идвам.
**** Сака фатанье – иска хващане, пипане, работене.



265

Той говореше, а аз го наблюдавах как старателно 
оглежда всяка вейка, как внимателно я хваща с напука-
ните си, загрубели ръце, сякаш повива бебета. После 
погледът ми неволно се плъзна по избелелите, закърпе-
ни дочени панталони, изтърканите галоши, безформе-
ния каскет... Гледах го, като че за пръв път го виждах. 
Бе ми станал някак по-близък, бе ми умилял този тих, 
скромен човек – бай Димитър. И колкото повече го 
гледах, толкова повече ми умиляваше. По едно време 
той обърна глава към мен, озадачен от мълчанието 
ми. Направих се, че съзерцавам планинските върхове, 
била, прошарените с цветя поляни, че и отвъд тях:

– Къде се затри-и-и?... – чух вика на баща ми. – Доож-
дай, че компиро изгоре-е-е!...

– Ида-а-а! – отвърнах и хукнах нагоре. – Чао, бай Ди-
митре!

– Сполай ти!* – отвърна той, изпровождайки ме 
с поглед.

Мъжете бяха извадили картофите от огъня:

*Сполай ти!– поздрав – благословия на изпроводяк.

– Слагай да ядем, че до довечера трябва и да ги наса-
дим! – задейства ме набързо татко. (Ставаше въпрос 
за картофите.) 

Седнахме. Докато ядяхме той ми рече:
– Какво толкова си зяпнала тоя бай ти Димитър? 

Знаеш ли какво приказват хората за него? Че през вой-
ната на фронта що души е затрил. И сега сади тия 
дръвчета, та да си откупва греховете. Не е лош чо-
век, ама...

– Нека си говорят хората. На хората не можеш да 
им затвориш устата. Война – като на война. Но аз 
какво почувствах, докато го слушах и гледах, така ми 
разтвори, така ми напълни душицата, че ми иде да 
хвръкна.

Привечер, на връщане към вкъщи, захванах да броя 
фиданките. Стигнах до към двеста. Изведнъж се се-
тих: „Ами тези от нашето място нагоре, та чак до 
Чъртеж*, кой знае още колко са?“ Спрях да броя.

Има Господ за тази работа.

Разказът е получил Златният ирелевант – 2020 от Четиринаде-
сети конкурс „Ирелевант“, организиран от театър „Via Verde“ 
към НЧ „Добри Чинтулов“ – София и Фондация „Буквите“.
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РАДА ПЕТРОВА



267

Баба Велика седеше кротко под старата ябълка 
до оградата. Имаше видимост към улицата и не про-
пускаше кой от къде идва и къде отива. От време на 
време – когато не беше наясно, високо и откровено 
питаше. Получаваше отговор, който я успокояваше. 
Или не получаваше. Това вече не я тревожеше. Майско-
то слънце напичаше гърба є. Дебелият вълнен елек є 
топлеше, но тя усещаше и друга топлина – лятото 
напираше и баба Велика беше доволна, че ще му се по-
радва и тази година. Взе да задрямва, но не є се става-
ше да си влезе вкъщи. Тъкмо по това време край нея 
мина русокосата Елена – Венетината внучка, която 
тия дни щеше да прави бал:

– Бабо, добър ден! Добре ли ти е на слънце? – попи-
та момичето.

– Добре ми е, мале. Ти купи ли си роклята и там, 
каквото си знаете?

– Всичко ми е готово – поспря се Елена. – Днес си 
купих и бижутата. Ще си сложа сребърни неща – сега 
са модерни.

Момичето отмина надолу по улицата, а баба Вели-
ка се замисли. „Сребърните били модерни! Какво друго 
да каже, като си няма златни? Що злато мина през ръ-
цете на Димитър, ама за внучката му сега нищо няма.“ 

Баба Велика се размърда недоволно. Всеки път, кога-
то се сетеше за този човек, все се ядосваше, а го няма-
ше вече 35 години. Не можеше да му прости и на оня 
свят. Не минаваше и ден да не стане нещо, което да я 
върне в онези години, когато всичко живо в Пролома 

говореше само за Димитър и Невена. Баба Велика за-
твори очи и се облегна леко назад.

Хубав мъж беше този Димитър. Само двама от 
внуците му сега приличат на него. Високи и стройни, 
досущ като дядо си. Косата си носеше малко по-дълга 
и сресана назад. Очите му бяха толкова черни, че може-
ше да се огледаш в тях. Къде ходеше и какво правеше, 
на никого не казваше. Въртеше търговия, все нещо до-
говаряше и все за някъде бързаше. Не ходеше по седен-
ки, нито пък влизаше в някоя от кръчмите. Много не 
го виждаха и по нивите. Само по коситба се застоява-
ше – помагаше на баща си и дядо си, но за малко. После 
пак зачезваше. Пари имаше и обичаше жените. Поне 
така говореха връстниците му, но не знаеха нищо по-
вече от това, а дали и то беше истина, кой да каже? 
После изведнъж се ожени за Венета и всички моми в 
селото бяха покрусени. Тази Венета беше дребна като 
синигерче. Тиха, сдържана, мълчалива. Беше руса и бяла 
като сняг, отнесена и странна. Всички мислеха, че не 
е като другите момичета. Имаше още пет сестри – 
всичките хубавици. Защо Димитър избра точно нея, 
остана загадка. Баба Велика още помнеше тази сватба. 
Всички бяха втренчени в младоженците и се чудеха 
как Господ ги е събрал толкова различни. Високият, 
мургав и силен Димитър и Венета – момиче с особени 
очи, плашливо и необщително. Някои се кръстеха и 
молеха Господа за прошка, защото си мислеха, че поня-
кога и той много греши.

След месец беше сватбата на баба Велика, която 

Вие сте си едните
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се задоми за братовчед на Димитър. Тя нямаше много 
спомени от този ден. Сватба като сватба. Отто-
гава, та до ден днешен, са комшии. Всичко, което се 
случи през годините с тях, премина и през нейния жи-
вот.

Димитър продължи да се губи и да си върши рабо-
тата, от която никой не разбираше. Венета върте-
ше къщата, градините, нивите и добитъка. Раждаше 
деца и ги гледаше трудно, защото все нямаше кой да 
є помага. Кръщаваха ги с имена, дето никой не беше 
чувал. Момичетата бяха руси, а момчетата чернооки 
и мургави. На църква ходеха, когато Димитър си беше 
вкъщи. 

После взеха да се чуват приказки, че Димитър се 
залюбил с Невена – бездетната жена на кмета. Клю-
карките поддържаха мълвата, че това се е случило на 
минералните бани, където двамата редовно ходели. 
Невена започна да се облича по градска мода, носеше 
много злато по себе си и се хвалеше, че всичко е от 
Димитър. Роди дъщеря и я кръсти Дарина. Сестрите 
на Венета я пазеха да не чува това, което се говори, 
но един ден тя разбра. Велика є разказа всичко: че па-
рите на Димитър отиват при Невена, че я отрупал 
със злато, че не се плашел от нищо и вечер редовно 
ходи при нея, а кметът кандисал, защото не можел 
да има деца – бил болен. Венета гледала пред себе си, 
мълчала и така цяла вечер. Велика се объркала. Мисле-
ла, че ще си поговорят, че от това и на двете ще им 
олекне, но Венета с нищо не показала, че новината я 
е разтревожила. Велика се зарекла никога повече да не 
се меси в хорските работи, особено в тези на ком-
шиите. 

Не минало много време и в дома на Димитър и Ве-
нета влязла черна сила. Имали осем деца – пет от тях 
починали. Останали само три момчета. Започнала и 

войната. Хората в Пролома живеели все по-трудно и 
вече не обръщали внимание на историите. 

Един ден Велика видяла, че поотрасналата Дарина 
чука на двукрилата порта на Венетини. Едно от мом-
четата отворило и тя влязла в широкия двор. От-
тогава всеки ден ходела. Помагала в къщната работа 
и в градината, а през зимата Венета я учела да плете и 
шие. Момчетата на Димитър я обичали като сестра. 
Тя била досущ като тях – тънка, черноока и с дълга, 
кестенява коса. Невена не я спирала да ходи там. А 
Димитър не се спирал дори да я погледне. 

Синовете му тръгнали да учат по градовете. Той 
продължавал да върти търговията си и се прибирал 
рядко. При Венета стояла само красивата Дарина. Ве-
лика често се питала какво сърце има тази жена, та 
търпи толкова много и толкова дълго, но отдавна 
вече знаела, че Венета била различна. Това я успокоя-
вало.

Един ден – било рано сутринта в края на зимата, 
камбаната ударила на умряло. Новината се разнесла 
бързо и тревожно. Димитър бил починал в Сърбия. 
Никой не разбрал какво точно се е случило. Хората 
се чудели от какво може да си отиде един здрав мъж, 
преди да навърши 50 години. Но нямало кой да им от-
говори. Венета не била от разговорливите. Сестри-
те є също мълчали. Може би наистина нищо не знаели.

Велика си спомнила колко жестоки били следвоенни-
те години и как трудно оцелявали всички. Момчетата 
се прибрали и помагали на майка си, с каквото могат. 
Сети се и за нещо много страшно: няколко месеца след 
смъртта на Димитър – късно вечерта, на голямата 
порта на Венетини се затропало силно и настойчиво. 
Двама мъже като канари нахлули в двора. Забутали же-
ната и момчетата вътре. Огледали с острите си очи 
цялата къща, после се втренчили във Венета, която 
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стояла до прозореца. Виждало се, че друго са очаквали, 
а не уморена вдовица с отнесен поглед и три деца до 
нея. Погледали, погледали, пък единият попитал дали 
имат какво да ядат и какво да облекат, като са оста-
нали без баща. Жената кимнала и продължила да ги гле-
да с особените си очи. Другият сърбин не се стърпял 
и казал, че се надявал тя да попита кои са, що са, защо 
идват посред нощ и какво искат.

– Какво да питам? – едва отронила Венета. – Ни-
кога не съм питала нищо, та сега ли? Имах мъж – умря. 
От осем деца само тези ми останаха. Мога – не мога, 
трябва да ги отгледам. А за какво сте дошли, вие си 
знаете, не аз. 

Сърбите постояли, помълчали и си тръгнали. На 
улицата се били събрали съседи, разтревожени от 
среднощните гости, но тези двамата кротко си из-
лезли през портата, жената пуснала широкото резе и 
махалата утихнала. Дни наред всички се чудели колко 
твърда и силна се оказала Венета. Приказките около 
смъртта на Димитър спрели и животът отново си 
влязъл в релсите. 

Момчетата се изучили, оженили се, вече имали свои 
деца. Помагали на Дарина, когато имала нужда от 
нещо. Баба Велика била сигурна, че тя не знае нищо за 
майка си и Димитър. Не научила, докато била малка. 
Сега кой ли помнел тази история? Дарина се омъжила 
за добър човек, имала и две деца. Работела при един от 
синовете на Димитър. Говорела като него и усмивка-
та є била същата. Някои хора направо се чудели на 
приликата им. Но не се чудели всички. 

Баба Велика чу стъпки по тротоара. Отвори очи 
и видя, че по улицата върви наперено девойче. Вгледа 
се в него и се сети, че това е дъщерята на Дарина. 
Явно отиваше при Елена – бяха приятелки от деца. 
Момичето хвърли поглед през оградата и я поздрави.

– Ти при Ленчето ли отиваш? – поинтересува се 
старицата. – Скоро имаш бал, нали? 

– Да, другата седмица е. Защо питаш?
– Знам си защо питам – врътна глава баба Велика. – 

Я да идеш да викнеш Елена, че имам нещо да ви казвам.
– Аз не знам дали Лена има време. Не може ли друг 

път? – опита да се измъкне момичето.
– Не може друг път! – отсече баба Велика. – Извикай 

я и елате. Бързай!
Хубавицата се спусна надолу по улицата. Малко 

след това двете с Елена отвориха портичката и сед-
наха на пейката до нея. 

– Дано този път не ти е дълга приказката, защото 
нямаме време – рече Елена. 

– Невено, ти имаш ли си пръстени за бала? – напра-
во попита баба Велика.

Невена стреснато я погледна. После взе да се киска.
– Имам си. Като нося името на баба Венка, ще є 

нося и пръстените.
– А баба ти Венка да ти е казвала откъде има тези 

златни пръстени? – попита баба Велика и криво се за-
смя.

– Ти си една много интересна бабичка, да знаеш! – 
погледна я сериозно Невена. – Баба Венка никога не ми 
е казвала. Ама ми е разказвал дядо ми. Нали знаеш, че 
той накрая не беше съвсем с акъла си. Само стари ис-
тории му бяха в главата. Разказвал ми е, че дядото на 
Елена много е обичал баба Венка. Идвал често вкъщи 
да я види, но с позволението на дядо и само срещу зла-
то. Затова са били богати. От дядо Димитър, а не 
от кметуването. Преди да почине, баба Венка даде на 
мама два вързопа. В единия имаше златни накити за 
мен, а в другия – толкова и за Елена. Нали сме имали 
един дядо.

Баба Велика се смали и притихна. Толкова време не 
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беше разбрала, че всичко е било тайна само в главата 
є. Дори внучките са знаели истината.

– Остави това – каза Елена. – Кажи сега за какво ни 
викаш, защото имаме много работа.

– Затова ви викнах. Да ви кажа, че сте си едните и 
да си разделите златото на дядо ви Димитър. На бала 
си момичетата трябва да носят злато, а не сребро. 
Нищо, че сега среброто е на мода.

– Ти ме учудваш, бабо! Дори знаеш, че сега се носи 
повече сребро!

Баба Велика гледаше издължените, тъмни очи на 
Невена и белозъбата є усмивка. Насреща є се смееше 
Димитър. До него започна да се смее весело и Венета. 

Русата є коса се разпиляваше по шията и гърдите, а 
занесените є очи преливаха в синьо-зелено. Не, това 
не беше Венета. Баба Велика отново разпозна Елена и 
Невена, които се заливаха в смях и се гледаха в очите. 
Тя разбра, че нещо не е наред. Венета и Димитър се 
втренчиха в нея и разтревожено я повдигнаха. После 
черните очи на Димитър се доближиха до лицето є. 
Тя задържа дъха си, огледа се в тях за последно и започ-
на бавно да потъва. 

Дали беше онази зелена трева от младостта є – в 
онази нощ, упоена от орлови нокти и полудяла от 
светулки? Не можа да си отговори, защото в сърцето 
є забиха камбани.
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Литературен клуб при НЧ „Съгласие 1890“ – гр. Каварна е създаден през 2018 година, за да приобщи под един 
покрив местните автори на поезия и проза и тяхната отдаденост към думите и изреченото слово. Негов 
ръководител е поетесата и журналист Керанка Далакманска. Различни по професия и възраст, членовете на 
творческата формация защитават своите авторски имена с участията си в различни конкурси и публикации 
в местния, регионален и национален печат, също и зад граница. Част от тях имат издадени книги, представяни 
пред културното общество в морския град и извън него. Честите срещи с Литературен клуб „Йордан Кръч-
маров“ при НЧ „П. Хилендарски – 1870“ – гр. Балчик са свързани с премиери на книги и литературни четения 
по различни поводи между авторите на двата творчески клуба. Паметни са: Литературно четене, посветено 
на 70 г.от рождението на Йордан Кръчмаров (2018); Съвместно литературно четене „Любов, налей ми чаша 
вино“ (2019, 2020, 2021); Литературни премиери на автори от двата града пред литературните им кръгове. 

В конкурсите, организирани от библиотеката при НЧ „Съгласие 1890“ в Каварна, участваха и членове на 
клуба: през 2018 г. – „Левски в моите очи“, „Смях до сълзи“. 2019 г. с красива поетична вечер в с. Българево. Два 
са конкурсите през 2019 и 2020 г.: „Моят дом – моята крепост“ и „Аз и читалището – моята духовна диря“, 
както и онлайн прочит на Таньо Божков, посветен на 170 г. от рождението на Иван Вазов. Интересна бе 
срещата с изявата на местните автори по повод „Морето, което ни прави близки“ през 2019 г., както и Ли-
тературната вечер, посветена на 130 години – НЧ „Съгласие 1890“ през 2020 г. 

В тригодишният период от създаването на литературния клуб се издадоха и представиха новите книги на: 
Мими Стайкова – „Мечтатели“, на Светлин Трендафилов – „Ти ли си Тя“, на Керанка Далакманска – „Нарисувай 
ми дума“. 

Наследници на Певеца на Добруджа – Йордан Йовков, авторите от литературен клуб при НЧ „Съгласие 
1890“ продължават да дирят, наследяват и отстояват силата и въздействието на вълшебното и красиво 
слово, полетяло с надеждата на бялата лястовица – върху белия лист на своето творчество и за годините 
напред.

Керанка Далакманска
Ръководител на Литературен клуб

НЧ „Съгласие 1890“, г. Каварна

ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ

ПРИ НЧ „СЪГЛАСИЕ-1890“ – гр. КАВАРНА
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Анна Томова е на 38 г. от гр. Каварна. Завършила е Българска филология (2004 г.), Упра-
вление на образованието (2007 г.) и притежава професионална квалификация по специал-
ността „Библиотекознание и библиография“ (2013 г.). От 2010 г. работи като библиоте-
кар в НЧ „Съгласие –1890“ – гр. Каварна.
Членува в местния литературен клуб от създаването му, участва в литературни конкур-
си и четения, посветени на бележити дати.
Автор е на статии и публикации за каварненския вестник „Факел“, както и за „Чита-
лищен вестник“.

АННА ТОМОВА
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Красива си във роклята в червено,
блестиш със стил, дори и със финес.
Очите – тъмни, леко уморени,
но пламъче гори във тях и днес.

Пристъпваш грациозно, с маниер
и музика край тебе пак звучи.
Припяваш с чувство стария рефрен,
отмятайки сребристите коси.

И нищо, че годините минават,
за всички ти си същата жена,
от тези, дето бавно остаряват,
и млади си остават по душа.

Ритъм, танц и песен щом се слеят
във вихъра на спомените стари.
Вино, смях и обич ще се леят,
а ти ще си останеш вечно млада.

Вечно млада

(на мама)
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Родена съм в гр. Раковски, област Пловдив, през 1969 г. Завършила съм средно образование 
в СУ „Стефан Караджа“ – гр. Каварна.
През годините съм се занимавала със семеен частен бизнес. От 8 г. работя като организа-
тор в НЧ „Съгласие-1890“ – гр. Каварна. Дейността ми се изразява в реклама на изявите 
на читалището, писане на сценарии за различни културни мероприятия и фестивали на 
регионално ниво. Досега не съм участвала в литературни конкурси или каквито и да било 
обществени прояви.

БИСТРА ТАНЕВА ТОДОРОВА
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Когато по устните ми думи застинат –
не питай дали те обичам.
Когато по пръстите ти лед е преминал,
аз зная защо си различен.
Защо ме преследваш? Пораснахме вече.
Защо аз не искам да видя
оная магия, в която уви я душата ми,
за да я дебнеш.
Не може ли просто да си проговорим –
добър си, добра съм. Това е.
Такъв е животът ни – плетена кошница
от циганка, търсеща рая…
Далече е краят, дай вино, любими!
Дай знак, че това е съдбата ни.
Намерени – твоето, в моето име.
Проклети – от обич събрани.

Съдба
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Детелина Белчева е родена през 1982 г. в Каварна – прекрасен малък морски град, а от 
дете прекарва ваканциите си из тучните ливади и дъхавите гори на Троянския Балкан. 
Имено честите є срещи с бурните морски вълни, безкрайните житни поля, високите пла-
нински била и естествените обитателите на дивия свят, вдъхновяват създаването на 
множество кратки вълшебни разкази и приказки в рими. Честото общуване с добруджа-
нци и балканджии, както и многобройните пътувания из древните и малко познати кът-
чета на България, допринасят за раждането на десетки колоритни и незабравими образи, 
които оживяват в увлекателните пътеписи и хумористичните творби на Детелина. В 
творчеството є често присъства темата за красотата и магията на народните праз-
ници и обичаи. Мечтател и откривател по дух, тя създава докосваща поезия и проза. 
Произведенията є вдъхновяват и даряват радост на малки и големи.

ДЕТЕЛИНА БЕЛЧЕВА
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Отдавна, отдавна, когато
все още е нямало страх,
живеело нейде в гората
момченце посипано с прах.

То ходело сутрин за билки
и палело огън само,
варяло си чайче от шипки,
закусвало с плодче едно.

Кръстосвало дълго гората,
събирало гъбки – две-три,
че да му мирише чорбата
на млади зелени гори.

А денем неспирно търчало,
играело с пръст и вода.
В играта си с радост създало
човеци красиви от кал.

Край огъня си ги занесло – 
да бъдат на топло и те.
Така, без да знай, ги изпекло
и станали здрави съвсем.

Разказвало случки забавни
на своите гости от кал – 
за подвизи смешни и славни
и как сам-само е живяло.

Горска приказка
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А тези безмълвна човеци
стояли си целите в слух
и малко по малко попили
дори и най-тихия звук.

Когато под звездна синия
заспало детето нощес,
се случило нещо красиво
дълбоко в зеления лес.

За миг под разпукана глина
затупкали живи сърца.
В гората били вече трима –
момченце и мъж, и жена.

И там си живеят до днеска,
лекуват с мехлеми сърни,
помагат на вълци и мечки,
засаждат вековни гори.
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Издадени книги: „Отворена врата“ – поезия, 1993 г., „Споделено“, 1993 г., Юбилейни до-
кументални книги за радио „КАВАРНА“ – 1998, 2003, 2008 г., „Сърцето на Каварна е в 
морето“ – поезия, 2005 г., „Безсънни мигове“ – импресии, есета, фрагменти, поезия – 2007 
г., „Завеса, прожектор, сцена“ – 2018 г.. Следва „Нарисувай ми дума“ – поезия, 2018 г., 
която е първата, преведена от български на румънски език книга, по повод 100 години от 
създаването на Съюз на румънските журналисти.
Нейни книги са притежание на библиотеки в страната и чужбина. Носител е на награ-
ди от национални конкурси за поезия. Новата є стихосбирка – „Ще те събудя в седем 
сутринта“, се очаква да излезе от печат през лятото на 2021 г. Далакманска е един от 
създателите на Националния музей на Радиото към ФЖМК при СУ „Св. Климент Ох-

КЕРАНКА ПЕТРОВА ДАЛАКМАНСКА
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ридски, София. Член на Съюза на независимите български писатели, Съюз на европейските 
писатели и писатели от други континенти, на Дружеството на писателите – Добрич. 
Носител е на „Златно перо“ на СБЖ. 

Към себе си

Луда съм, Господи, луда съм.
Гоня думи по пътя към истината,
а тя е толкова крехка и свидна –
като първа усмивка на новородено.

Луда съм, Господи, луда.
Съчки събирах за огън –
не стъкнах домашно огнище,
но свих гнездо от приятели.

Луда съм.
И по пътя, който вървя, се питам:
– Ти ли владееш душата ми
или аз твоята?
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Казвам се Мая Георгиева Чалъкова, на 46 г., от село Българево, община Каварна.
Работя като Секретар в НЧ „Народен Будител 1940“.
Живея и се трудя в хубавото си село с огромно желание и хъс. 
Моето село е моята първа и последна любов!
Написах това стихотворение за него, за вас...
За всички, които носят родния край в душата си...
За онези, които помнят и тачат миналото и корена си...
За тези, които се завръщат при извора...

МАЯ ЧАЛЪКОВА
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Елате си на село, разцъфнали са рози
посрещат ви красиви, заели свойте пози.
Елате си на село, морето до колене
ви чака и жадува, от радост тръпне, стене...
Елате си на село в бащиния дом,
сторете пред вратата голям, дълбок поклон,
че тук сте се родили и слънцето познали 
и всичко дето имат на вас са ви го дали...
Елате си на село да станете смирени,
да срещнете отрудени вий хора уморени.
Да пийнете водица от извора голям,
да видите, че всяка къща тук е храм.
Елате си на село, защото е любов,
когато си сред свои, когато си готов
отново да прегърнеш спомените стари
и да забравиш всичките излишни несгоди и товари...
Елате си на село, мънички вий станете,
а после по света огромен отново пораснете
и всеки път на някъде от тук тръгнете,
защото има кой да ви очаква, това го запомнете...

Елате си...
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Стефан Жечев (р. 1949) е завършил Българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“. През целия си живот е работил като учител по български език и литература в 
град Шабла. Активно е участвал в дейността на градското читалище. Сътрудничил е с 
публицистични материали и фейлетони в периодичния печат. Бил е сътрудник на Радио 
Варна. Има няколко отличия от национални поетични конкурси. Негови стихове са печа-
тани в централни издания, сборници и алманаси. Автор е на две поетични книги – „На 
брега“ (2010) и „Господарят на дивия плаж“ (2016).

СТЕФАН ЖЕЧЕВ
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* * *

От колко време – знам ли – от години
подобно някой ангел херувим,
с очи добри, като небето сини,
в душата ми е седнал Серафим.

Деня ми скъсан кърпи с едри кръпки,
а вечер със доброто си сърце
пристига във съня ми с тихи стъпки
да вае с пръсти твоето лице.

Скрил в пазвата си моята заплата,
раздава ми парите ей така.
Щом види някой паднал на земята,
подава точно моята ръка.

И в някой ден, когато към звездите
душата ми политне като дим,
пак пазейки за птичките трохите,
от нея ще си тръгне Серафим.
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Таньо Божков е роден през 1942 г. в гр. Брезово, Пловдивско. По образование е литератор 
– завършил е ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, а по-късно придобива Втори клас квалифи-
кация – ЦИУУРК – София.
Работил е в родния си град, в с. Българево и гр. Каварна като учител и директор.
Носител е на орден „Кирил и Методий“, както и на званието „Старши учител“. Автор 
е на публицистика, проза и поезия в местния, регионалния и републикански печат. Издал 
е книгите: „Шахматът“, „Футбол с Калиакра“, „Бряг над хоризонта“ (с колектив), „Ка-
варна – орис и пристан“.

ТАНЬО БОЖКОВ
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Пътуваме на Йовков в равнината.
Витаят спомени във мрака…
И пееща каруца в тишината
за майстор стар ни дава знака!...

Притихнала е равнината. И безлюдна.
Разстила мраз по угарите голи.
Луната на небето будна,
сияе зла над разпилени двори…

Самотни, като будни гари,
край пусти къщи светлинки блещукат.
Камбанен звън, съдбата да удари,
очакват старци във тъга и скука…

С очи – слепци прозорците ще зейнат – 
на някой следващ дом – без ред и време.
Съдбата миналото ни отнема,
додето днеска тъжно креем,
поседнали на градската си пейка…

Носталгично



287

Начален учител съм. Като дете опитвах да пиша поезия и проза. Печелех литературни 
конкурси. Завърших висше образование в ШУ „Епископ Константин Преславски“ – ма-
гистър „Начална училищна педагогика“ със специализация „Изобразително изкуство“. 40 
години работя по професията си. Разказите, които пиша, говорят за отношенията меж-
ду хората и техните чувства. А най-важно сред тях е любовта. Дори когато си мислим, 
че мразим, постъпките ни отново са продиктувани от любов. През годините съм писала 
за много вестникарски издания. Моя проза и поезия са помествани във вестник „Факел“, 
вестник „За жената“, вестник „Труд“, звучали са в ефира. „Пощенската кутия за приказ-
ки“ е проект, в който се задържах най-дълго. Вече седем години. Мои разкази там са чели 
Мартина Вачкова, Владимир Пенев, Мая Бежанска, Кирил Ефремов и много други. 

АЛБЕНА АНАСТАСОВА АЛЕКСИЕВА
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Щях да изтърся плажната си кърпа по посока на 
вятъра, та песъчинките да полепнат по лицето му. 
След това щях да си тръгна. 

Мятам хавлията през рамо, а крайчето є се е от-
пуснало на пясъка и замита стъпките ми. Перфектни-
ят кадър!

Надувка мръсна! Само да ми дойде!
А те идваха всяка пета година. Подушвах ги още 

през март – бивши гаджета, забравени приятели, не-
успели мераклии. Това се повтаряше във времето тол-
кова често, та просто си знаех!

Август беше месецът за разчистване на сметки. 
През август зачестяваха появите на паяци у дома-вся-
какви на цвят. Бях открила безпогрешното съвпаде-
ние с цветовете на косите на бившите ми –червени, 
черни, жълти, кафеви. Поверието е такова – какъвто 
паяк намериш у дома, такъв гост ще ти дойде. Пая-
кът от март тази година имаше цвят на изпечено от 
слънцето жито.

Преди пет години с този мъж ме сполетя една по-
рутваща любов. Изтрая няколко месеца и тъкмо пре-
ди рождения си ден той ме разкара. Но знаех, че ще се 
върне. Живеех за този миг цели 1824 дни. Носех отмъ-
щението в сърцето си. Исках да се изгавря брутално. 
Едва тогава щях да призная, че краят е настъпил.

Разказваше ми такива неща, такива неща... Не бяха 
за вярване.

Като тийнейджър играел в скромен футболен 
тим. С амбициозен треньор, който бил решен да го 

доведе до купа. Вече виждал мечтата си осъществе-
на, а славата му надничала зад ъгъла, но нашето момче 
вкарало автогол. Публиката ревяла от трибуните и 
скубела коси, късали се дрехи, дръжките на плакатите 
– запалени и димящи – полетели към неудачника.

А мърлячът с широка усмивка разперил ръце като 
за полет и така обиколил целия стадион по пистата 
за бягане. Още на първата обиколка сe намерили ня-
колко бунаци, които в началото плахо, а след това 
все по-настойчиво аплодирали. Накрая целият стади-
он ревял името му. Никой вече не се интересувал от 
играта. Настроението капело като лепкав захарен си-
роп върху хората.

Съдията се видял принуден да прекрати срещата. 
Това се повторило в следващия мач и в по-следващия. 
Съотборниците му също поискали венци и аплодис-
менти. Затова правели мрежата на собствената си 
врата на решето. Вратарят на отбора пък въобще 
не си давал труд да скача за топка. Легнал по корем, 
дъвчел „Карамел Му“. След автогола единадесет игра-
чи разпервали ръце като за полет и хуквали в различни 
посоки по пистата на стадиона. Липсвала злоба –и 
спортна, и друга. Дисциплинираният отбор се пре-
върнал в пътуващо шоу.

Така емоционално и самодейно били създадени още 
два футболни отбора. По празници ги пускали да иг-
раят един срещу друг без правила. След срещата, на 
тревата се опъвали десетки метри покривки и се от-
прищвал як пикник с пукница на корем.

Всяка пета година
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Сигурна бях, че ме лъже.
Аз, разбира се, опознах мъжа в по-късен етап от жи-

вота му. Тъкмо беше преминал през четири десети-
летия и нагазил в петото. Толкова бях се омотала в 
мрежите му, че нелегално пътувах до родния му град. 
Прочетох в градската читалня броеве на вестника 
от преди 20 години. Истина беше!

Тогава библиотекарката ми разказа „на ухо“ и дру-
ги неща – далавери, едно-друго, дори задържане заради 
присвояване на чужда самоличност.

Не є повярвах, жената искаше да е интересна, за да 
прикове за по-дълго вниманието ми – стара мома ня-
каква – сама призна, че съм едва четвъртия посетител 
за месеца. Но снимката във вестниците беше негова. 
Дългите руси коси и сега си бяха дълги и с цвят на из-
печено зърно, а очилата с премногото диоптри няма-
ше как да сбъркам. Снимките показваха, че и преди е 
бил пълен и непохватен. Не можех да си представя да 
присвои чуждо име.

Всъщност, той си имаше своите странности. 
Когато се ядосаше, не казваше нищо, а нарязваше пре-
цизно, като със скалпел праскова на тънки резени, 
поръсваше я обилно със сол и започваше да я яде. До 
последното парченца. Накрая се тупваше по тумбака 
и казваше: „Ох, бабачко! Кеф!“ След това, с пръсти 
като кебапчета, изстискваше един цял лимон в уста-
та си и добавяше: „Прасковена текила!“

Във все още романтичните ни месеци, преди да се 
хванем за косите, обичах да купувам сладолед за двама 
ни. Той се потътрузваше до градската фурна, купува-
ше топъл хляб и мажеше сладоледа на горещата филия. 
Облизваше пръсти, после ги изтриваше в моряшката 
си фланелка. Винаги беше мърлян като тюлен след го-
щавка.

Моят тих ужас никога не му правеше впечатле-

ние. Хващаше ме за ръка, малко насила, и ме разхож-
даше по градските улици, независимо от жегата, 
от студа, или от това дали има електричество на 
стълбовете в кобния нулев час на полунощ. Разхож-
даше е силно казано. Ветреех се като детско байраче 
след силната му ръка, двуметровия му ръст и вели-
канските му крачки. Молех се скоро да каталяса, та 
да ме върне у дома.

Неуважително беше и отношението му към море-
то. Нагазваше в него до глезени,... Не до глезени – до 
ноктите! И допираше длани пред себе си като за мо-
литва. Безмислено бе дори да мечтая, че ще се гмурка-
ме заедно. С това къпането приключваше. Защо въоб-
ще си купуваше бански? Стигаха му панталони с ръб и 
навити крачоли.

Разказаното дотук е по-добрата част на връзката 
ни и тя приключи бързо. После непрекъснато се карах-
ме. За това, че бърка с пръсти в рибената чорба, за да 
отделя подправките, за това, че когато върви, сурка 
по земята изтърканите си еспадрили, че на официал-
на вечеря с моите шефове пристигна с час закъснение. 
Това беше простимо, но останалото... Беше си обръс-
нал веждите и ги беше нарисувал с моята тъмна очна 
линия. По-късно ми обясни, че се надявал да направи 
впечатление на веселяк. Провали ми вечерята, а мен 
ме преместиха в офис без прозорци. Той дойде да ме 
види и каза, че това е абсолютния идеален и защитен 
бункер срещу ядрен взрив. Заплаках, той се обърна 
и излезе. След пет минути отвори тихо вратата, 
като си мислеше, че не го забелязвам, понеже главата 
му се подаваше там, където би трябвало да са прокъ-
саните му обувки. Огледа обстановката. Нямаше яд-
рен взрив. Все така неутешимо мокрех кърпичките. 
Затвори вратата и изчезна за две седмици.

Когато се върна рано една сутрин, носеше калкан. 
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Позвъни, влезе веднага щом отворих, плясна калкана 
на масата в хола и каза: „Булка, да го приготвиш за 
обяд!“

Не знаех, че съм му булка, не знаех как се приготвя 
калкан, не бях му простила. Взех стирката, нанизах 
хрилете на мъртвото животно и го изхвърлих в кон-
тейнера.

Две седмици лежахме и мълчахме без да се докосва-
ме. Той демонстрира новия си вреден навик да пуши 
в леглото. Смърдеше. Когато всичко вътре се опуши 
до непоносимост, започнах да излизам на терасата за 
глътка кислород. Следваше ме и демонстрираше още 
по-новия си вреден навик да оставя комарника отво-
рен. Така за две седмици заприличахме на заразени с едра 
шарка. Все единият трябваше да изтича до аптеката 
за репелент. Направих го аз.

Когато се върнах, беше изчезнал. На масата в тра-
пезарията намерих бележка. По време на своето от-
съствие се научил да плува и довечера щял да ме чака 
на пристана, за да ми покаже. Цял ден си повтарях, 
че пръста си няма да помръдна. Когато вечерта на-
стъпи, сложих банския и минах през близкия магазин, 
за пояс. Трябваше да го спасявам от собствената му 
глупост.

На пристана стоеше само старият фараджия до 
опънат бял чаршаф и олющена прожекционна машина. 
Когато спрях до него, пусна мълчаливо машината.

Търпеливо изгледах всички откъси от филма, в кой-
то героят казваше: „Лошо, Седларов, лошо!“, и „Казва 
„мама“, „Не казва“...

В края мъжът с коси като изпечено зърно се появи 
в кадър. Хрупаше корнишони. Беше с познатата по-
крита с лекета моряшка фланелка. Каза, че все още не 
може да плува. Всичко било, за да ме накара да дойда до 
фара. И че две седмици се опитвал да ми го каже лич-

но, но не събрал смелост. Каза също, че той е всичко 
това, което аз си мисля за него и това, което знам, 
че е. И това, което съм научила от библиотекарката 
също. Тръгнах си.

Понякога хората на брега се сещаха за него и разтя-
гаха всякакви лакърдии. Всички започваха с : „А пом-
ните ли?...“ и продължаваха с това, че бил „народен 
човек“, от „залъка си отделял за приятелите“, разсми-
вал всички. Никога не бях присъствала на неговите 
пристъпи на доброта, затова само слушах и мълчах. 
Историите продължаваха с това колко ловко и хи-
тро обръщал нещата в своя полза, колко души изма-
мил... Никой вече не се и сещаше, че сме били заедно за 
няколко месеца.

В началото на този август усещах вече с кожата 
си, че ще се срещнем. Ловях паяци на килограм. И бях 
сигурна, че го обичам. Заедно с мърлящината му, с под-
петените му еспадрили и с думите, които ми остави 
на раздяла.

В средата на август изпитвах почти физическа 
болка от напрежение. Как ще го приема, как ще ме при-
еме той? Сънувах го. Един ден просто запалих колата 
и потеглих на юг. Не исках да се срещаме. Бях започна-
ла да изпитвам вина и страх.

На юг, разбира се, ще е по-весело и по-топло. Реших 
да спра там, където свърши бензинът. Той свърши и 
аз спрях. Наех бунгало на един от плажовете и се за-
ключих. След дни успях да убедя себе си, че трябва да 
излизам, да се срещам с хора и да почувствам отново 
живота.

Повлякох хавлията и седнах на плажа. Вълните се 
изливаха върху краката ми. Животът беше почти по-
носим. Хората се плискаха, плуваха и пищяха. Задишах 
по-спокойно и дори се усмихнах.

Трябваше да прибера крака, защото по водата вър-
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вяха, като си говореха, красив застаряващ мъж и съв-
сем малко дете.

Мъжът държеше в ниското фунийка сладолед, а де-
тето топеше в него филия хляб.

Сега той имаше прекрасно спортно тяло и къса, 
стилна прическа. Но детето беше копие на този, ко-

гото помнех – дълга коса с цвят на изпечено зърно и 
очила със силни диоптри. Беше късно да се скрия. Заро-
вих лице в коленете си.

Двойката отмина. Изправих се. Изтърсих вяло 
плажната си кърпа по посока на вятъра и песъчинки-
те полепнаха по лицето ми.
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Аз съм по професия инженер, но съм наследила творческите си заложби от вече покойния 
ми баща – Коста Петров Ненов – поет, писател и журналист. Още помня първото си 
стихотворение, което беше хумористично и го съчиних по пътя към дома! Сънувах стихо-
ве, които бяха прекрасни! Събуждах се през нощта, гледах в тъмното и сияех! Толкова кра-
сиви бяха те. Но не споделих с никого! Едва тези години, през които вече пишех – смея да 
твърдя – почти ежедневно – си дадох сметка, че е трябвало просто да стана през нощта, 
да взема лист и химикал и да ги записвам! И така – сериозно започнах творческата си 
дейност по настояване на приятел от 2006 г. Писала съм във всички стилове. Носителка 
съм на три грамоти в литературни конкурси от Народно читалище „Съгласие –1980“ – 
гр. Каварна.

Инж. АНИЕЛА КОСТОВА ГЕОРГИЕВА
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Нашите стъпки отекваха глухо по стълбите на 
читалище „Съгласие“– гр. Каварна. Аз стисках здраво 
ръката на татко! Поздрав, след поздрав, 

поздрав след поздрав...
…Усмивка, след усмивка 
и рафтове! Огромни рафтове и купища книги!

* * *
…В сравнение с моята домашна купчинка с детски 

книжки, тук беше нещо като дворец от книги! И ус-
михнати хора!

… ТА ТОВА Е ПРИКАЗКА!!!
ИСТИНСКА ПРИКАЗКА!!! 

* * *
… От съседният прозорец долитаха птичи гласове 

и после – ЗАВЕСИТЕ! Те паднаха тежко. Стана сумрач-
но. На стената блесна бяло поле, а на него – кадър след 
кадър със субтитри… И една прекрасна лелка прочете 
субтитрите! ТЕ ДОКОСНАХА СЪРЦЕТО МИ!

. . . КАДЪР СЛЕД КАДЪР, 
КАДЪР СЛЕД КАДЪР!… 
А аз още стисках ръката на татко!!! 
ИСКАХ ТОВА ДА ПРОДЪЛЖИ ВЕЧНО!

Исках тази ДИРЯ В ДУШАТА МИ ДА СВЕТИ ЗА 
ВИНАГИ! Дори и след като го няма вече татко…

…И сега публикувам това, което /когато вече 
татко беше между болничните завивки/ написах и му 
прочетох: 

„Татко, татко –
име сладко…
Ти блестиш, 
като звезда!!! 
Целуни ме, 
прегърни ме –
аз съм твойта
дъщеря!“ 

* * *
… Както тук , така и на небето …

* * *
… Завесите се вдигнаха и залата се оглуши от дет-

ските гласове, от детските души, жадни за знания… 
А дирята в душата ми е светла вече цели петдесет и 
четири години. . 

БЛАГОДАРЯ ТИ, ТАТКО! НЕКА ТИ Е СВЕТЛО 
НА НЕБЕТО!!! 

Аз и читалището – моята духовна диря 



294

Светлин Трендафилов – „Писателят на сънища“ е 29-годишен художник, поет, писател, 
танцьор, музикант, фотограф, дизайнер на архитектурна среда и педагог на обучението 
по визуални изкуства от град Каварна. Съвременен родственик на Йордан Йовков. Автор 
на 6 самостоятелни изложби живопис и носител на редица национални и международни 
призове за визуални изкуства.
 Автор на книгите: „Мълчаливи крясъци“ (2010), „В търсене на светлина“ (2012), „Между 
вчера и днес“ (2017), „Ти ли си Тя?“ (2018), „Диалози до изгрев“ (2020). Публикуван в нацио-
нални и международни алманаси. През 2018 г. негови произведения, публикувани в Чикаго 
(Илинойс), влизат в Библиотеката на Конгреса на САЩ (Вашингтон).

СВЕТЛИН ТРЕНДАФИЛОВ
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Слънцето вече светеше приветливо, затова Ан-
тон дръпна сенника. Намали, защото наближаваше. 
Подмина автомобили, каруци и тичащи деца по ожи-
вената гладка улица. Предното стъкло бе кристално 
ясно, защото не валеше, а мястото му ставаше все 
по-познато. Когато видя №11 угаси двигателя и слезе. 
Документите бяха подписани, а ключовете – в ръка-
та му. Бутна синята порта, още миришеща на прясна 
боя и се устреми с поглед напред.

* * *
Спусна се по дълга алея през обширната цветна гра-

дината и веднага се потопи в онзи забравен пролетен 
аромат на цъфнали дървета, пръст, зюмбюли, чесън 
и топлина. Бе спокойно и приятно. Жуженето на 
пчелите се сливаше с кудкудякане на петли и кучешки 
лай. От едната страна имаше високи сливови дърве-
та – бойна наблюдателница за детски приключения, 
а от другата – огромна оранжерия и стара асма, под 
сянката на която висеше най-красивата люлка, която 
бе виждал.

В края на алеята имаше площадка с тучен, зелен 
чемшир, чешма и заградено, цъфнало жътварче, чиито 
шумулкащи листа бяха поле за игра на няколко сладки 
котенца, които се криеха в тях и пъргаво се гонеха 
наоколо. Двете пейки бяха обградени от множество 
саксии с цъфнало мушкато и индрише. Антон мина 
по стълбите и прекрачи входната врата, обсипана с 
множество обувки.

Ехо? – обади се той, но никой не му отговори, за-
това реши сам да разгледа къщата.

Първа бе детската стая. Тя бе огромна и цялата в 
синьо. По стените бяха залепени с тиксо множество 
рисунки, на етажерката имаше чертички за растеж, а 
щом вдигна поглед към тавана, видя целия космос от 
фосфорни звезди и планети.

Втора бе всекидневната, която бе просторна и 
приветлива. Изящни картини висяха по стените, 
библиотеката бе пълна с ценни книги, а в центъра на 
масата имаше кристална ваза с току-що набран букет. 
Антон веднага се потопи в бъдещи спомени, където 
се радва на топлината на печката в стаята, вдига шу-
мни наздравици и пее песни край елхата до прозореца.

Накрая стигна до малката кухничка, където шка-
фовете тайнствено криеха вкусни изкушения в обя-
тията си. На варосаната стена висяха весели кера-
мични фигурки, а новата печка очакваше нечия баба 
да приготви ароматни топли бухтички с домашен 
плодов мармалад…

Антон се почувства като у дома и се отнесе в ми-
сли. Всичко бе почти познато – като чужд спомен за 
нечии отминал живот. Това му подейства успокоява-
що, защото осъзна, че стои на прага на нещо ново и 
хубаво.

Забравил си ме!
Антон се сепна и щом се обърна, видя красиво мал-

ко момченце да стои пред него. То бе около шестго-
дишно, русоляво, с блестящи сини очички, гледащо 

На прага
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умно отдолу нагоре. Антон не осъзна защо, но веднага 
го хареса.

Здравей? Аз съм Тони!
Знам, помня те… – отвърна детето.
Срещали ли сме се? – зачуди се Антон.
Знам защо си тук… заради скритото съкровище. – 

отвърна малчуганът.
Ами?! Имаш си съкровище? – засмя се Антон в уми-

ление.
Имам, ама го крия под стълбището… Просто 

трябва да се огледаш…
 Антон се огледа, но се натъкна единствено на на-

пуканото огледало, висящо на стената и на собстве-
ното си отражение, което го гледаше с прошарени 
руси коси и уморени сини очи.

А какво е съкровището? Или е тайна? – попита 
той закачливо, но щом извърна поглед, детето вече 
го нямаше.

Антон се спусна в тъмната маза, коленичи под 
стълбището, разкъса гъстите паяжини и изкара пра-
шен кашон, пълен с вехтории. Точно там бе това, кое-
то търсеше – голям буркан, пълен с цветни стъклени 
лимки. Той го взе под мишница и си тръгна.

* * *
Мина обратно през кухнята, където овехтелите 

шкафове, пълни с паяжини, зловещо зееха с отворени 
врати. От мухлясалите стени стърчаха гвоздеи, а 
ръждивата печка спеше непробуден сън.

Прекоси и тайнствената всекидневна сред блестя-
щия прахоляк, който прозираше през прокрадващите 

се слънчеви лъчи. Правоъгълни петна от картини се 
блещеха от стените, библиотеката бе празна, а в цен-
търа на масата имаше напукана кристална ваза.

Накрая бе детската стая. Тя бе малка и бледа. По 
стените имаше следи от тиксо, а по земята се търка-
ляха пожълтели рисунки с подпис „Т.“ Етажерката бе 
по-ниска от него, а напуканият таван бе празен.

Антон огледа за последно. Всичко бе почти позна-
то – като чужд спомен за нечии отминал живот. Той 
отново се сети, че стои на прага на нещо ново и хуба-
во, но не го чувстваше.

Излезе навън и заключи входната врата. Спусна се 
по ронливите стъпала до голата площадка, обсипана 
с парченца счупени керемиди и празни саксии. Обходи 
с поглед маносания изгорял чемшир, огражденията за 
жътварче и порутената чешма, която стоеше като 
паметник на тъжен спомен насред пейзажа.

Той тръгна по дългата алея през сивата, грозна 
градина и вдъхна онзи забравен аромат на пръст. От 
едната страна имаше огромно скеле от оранжерия и 
изсъхнала стара асма, под сянката на която висяха 
въжета за люлка, а от другата – пъновете на отсече-
ните сливови дървета. Антон притаи дъх, за да чуе 
нещо, но напразно – наоколо нямаше никого.

Слънцето се скри зад купестите облаци, но бе все 
така сухо и тежко. Улицата бе пуста и на дупки. Ан-
тон сложи буркана с лимките на съседната седалка. 
Предното стъкло бе неясно, затова той избърса очи 
в ръкава си. Документите бяха подписани, а ключове-
те бяха в него за последен път. Той въздъхна задавено 
и потегли без да се обърне назад.



Като секретар на читалището от 36 години искам да разкажа за нашия литературен салон на името на 
съгражданина ни, поет Боян Илиев, в рамките на който сме провели десетки срещи с писатели, дейци на кул-
турата, художници, конкурси за написване на произведения на тема „Роден край“. Някои срещи бяха съвместно 
с изложбите и представляваха голям интерес за жителите и гостите на селото ни, които с голямо вълнение, 
радост и гордост присъстваха на тези събития.

Литературния салон бе създаден през 2010 г. Вече 11 години интелигенцията на селото, самодейци, учители, 
деца, младежи са се обогатили с творчеството на много писатели, художници и творци на изкуството.

Ще спомена за няколко такива събития, проведени през последните години: 2016 г. – юбилейна авторова 
изложба живопис на художника от с. Калековец Димитър Тошев, продължила 15 дена и завършила с литератур-
на среща с три писателки и журналистки с корени от с. Калековец – Ирина Кирилова, Екатерина Костова, 
Иванка Бакалова.

2018 г. – литературна среща с творчеството на писатели от гр. Хисар – незабравимата Евгения Хука, Роси-
ца Спиридонова, Борислав Ганчев, Теодор Кочев, Петър Дидов.

2019 г. – на 12 май 2019 г. се проведе литературна среща с творците на съюза на независимите писатели – 
гр. Пловдив с председател Христо Згуров в неговата ябълкова градина в местността „Кичуковите“ във вила 
„Вилекула“ в с. Калековец. Писателите и поетите четоха свои произведения сред природата на фона на цъфна-
лите ябълкови дървета под наслов „Поръсени от ябълков цвят“. Специални гости бяха: Акад. Марин Кадиев 
със съпругата си, Мариела Конова, Дончо Дончев, Мария Рибарова, Мария Булгурова, Ерам, Румяна Шопова, 
Мирослава Панайотова, Дима Политова и др.

Незабравими ще останат срещите ни с Христо Згуров – три мандата председател на читалището, време-
то, през което написа и издаде 14 книги, които от сърце е подарил на читалищата в община „Марица“. Въл-
нуващи и незабравими срещи с Васка Дойчева, Стойчо Божков, Цвета Михайлова, Павлина Николова и други.

Секретар на читалището 
Николинка Тошева, 

с. Калековец

ЛИТЕРАТУРЕН САЛОН

при Народно читалище „Пробуда-1927 г“, село Калековец, община „Марица“



298

Боян Илиев е роден на 7 юни 1931 г., в с. Найден Герово, Пловдивско. Завършил гимназия 
в гр. Съединение, а учителски институт в гр.Пловдив. Учителствал в родното си село до 
1971 г., като закриват училището се премества в родното село на съпругата си, също учи-
телка – с. Калековец. Публикувал е произведения във вестник „Земеделско знаме“. Сътруд-
ничи на вестник „Земеделско знаме“ и вестник „Литературно знаме“ със стихотворения 
и статии. През 2001 г. е спечелил литературен конкурс със стихотворението „Цветя за 
редника на пост“. Издава една стихосбирка „След изгрева“ през 2007 г. Бил е общественик, 
учител, читалищен деец и самодеец. Като гражданин и поет, Боян Илиев е бил човек с 
възрожденски дух и нагласа. Умира на 29 август 2011 г. 

БОЯН ИЛИЕВ
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Седемдесет и пет години вече,
читалище „Пробуда“, с теб живеем, 
будуваме във теб до късна вечер,
с любов четем, танцуваме и пеем.

Начало дал учителят Джурмански –
актьор и режисьор, другар сърдечен,
гърмял с гласа си мощен, капитански,
сърдит понякога, но винаги човечен.

„Виновна ли съм аз, че те обичам!“ –
за първи път дочух на твойта сцена.
„Не си – прошепнах – твърдо ти се вричам,
че аз за теб… за теб ще се оженя“.

Актьори, хороводци, музиканти
растяха в теб децата ни отрано.
Развиваха се младите таланти
с Маринкиев, със Богдан Балабанов.

Танцьорите, фолклорните ни хорове
във София, Копривщица и Търново
на крак са вдигали стотици хора
и с почетни награди са се върнали.

Юбилейно
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А в срещите с писатели, артисти
в препълнени салони и в „Петела“
споделяли сме премълчани истини
и духом неусетно сме растели.

Читалище любимо, продължавай
школо да си за млади и за стари.
Калековец вовек веков прославяй,
в селата, градовете на България!



301

Нина Рангелова Котова родена на 8 август 2000 г. в с. Калековец. Основното си образо-
вание завършва в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Калековец. След това завършва средно 
образование в гр. Пловдив, а сега е студентка в университет. Също така помага на своите 
родители в производството и продажбата на плодове и зеленчуци. Написва стихотворе-
нието в 6-ти клас, когато е на 12 години специално за конкурса и печели призовото първо 
място. 

 

НИНА КОТОВА
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Под небето на Тракия и Стряма,
закътано нашто селце –
от него по-свидна дума няма,
с. Калековец – събрано в моето сърце!

Нивята обширни и плодни,
тъй цветни, уханни и родни,
отварят широко мойто сърце.
О, Калековец, моят роден край, така се зове!

Под лозата на моята къща,
вечеринки весели със звънкия смях,
душата с наслада ме тайни обгръща
и все към моя роден край ще ме връща.

Полета обширни, аленеещи с мак
ще нося до старост в прегръдките чак.
А от там ще струи топлината на май,
обичам те и ще те пазя, мой роден край!

Роден край

Спечелило първо място в конкурс на тема: „Роден край“
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Христо Згуров е роден в Пловдив на 6 октомври 1947 г. Завършил е техникум по елек-
тротехника и НШЗО. Работил е в редица предприятия в Пловдив, като радиомеханик в 
Аерогара-Пловдив, 7 години е бил хидроакустик и др. Посетил е 26 страни с корабите. В 
момента живее и работи в с. Калековец, Пловдивско и е председател на читалището в село-
то. Председател е на Пловдивския филиал на Съюза на независимите български писатели. 
Председател е на литературен клуб „Перо“ към тракийски дом „Воеводата Руси Славов“, 
чиито председател е генерал майор инженер Нонка Матова. Започва да пише на 35 г. 
Издал е 14 книги. Колегите му казват, че е разчупен, оригинален творец, нестандартен, 
както и той самия смята че е „Скучно е да се пише само за едно нещо.“

ХРИСТО ЗГУРОВ
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Спирката беше зад баира и от тук, от пейката 
на която седеше баба Марийка, даже рейса, присти-
гащ от града не се виждаше когато спира. Но още 
щом потеглеше таванът му надничаше и постепен-
но целият се появяваше сякаш изплаваше като кораб 
от хоризонта, доказвайки, че Земята е кълбо. Малко 
по-късно главите на хората се показваха една по една 
според височината им. После телата на първите за-
криваха главите на вторите, но в следващия момент 
изцяло се появяваха като на сцена на куклен театър, 
за да закрият с телата си главите на третите. Ся-
каш огромен ескалатор показваше пред погледа на 
баба Марийка хората, които слизаха на спирката от 
града. Тя ги оглеждаше с тежкия си поглед, без излишен 
ентусиазъм. Може би един ден точно от там щеше 
да се появи нейната внучка, заминала за Америка пре-
ди много години. Поне така є беше писала в писмото. 
„Един ден ще те изненадаме бабо“. И от тогава тя 
ги очакваше. Тогава още беше жив и дядото, мъжът и. 
Та тя го накара да скове тази пейка, на която всеки 
ден по два пъти сядаше и ги чакаше. Докато седеше 
на пейката обикновено гозбата къкреше на бавен огън 
и през четвърт час старата жена отиваше да му 
хвърли по едно дърво и да разбърка тенджерата. Тук 
на самия край на селото пътят извиваше и правеше 
завой на десетина крачки от пейката. Пътниците, 
слизащи от автобуса бяха свикнали да виждат сто-
ящата неподвижно в очакване бабичка зиме и лете 
сякаш беше паметник. Много рядко някой от тях є 

махаше с ръка за поздрав, но взорът на Баба Марийка 
неотклонно следеше хоризонта, там, зад който се 
намираше спирката. Всяка година тя получаваше по 
едно две писма, заедно с няколко снимки, които тя 
внимателно разглеждаше през очилата. След всяко 
едно писмо правнуците порастваха, заедно с това и 
надеждата, че ще може да им се нарадва на живо, да ги 
пипне, да ги целуне, пък и те да видят и запомнят, че 
са имали прабаба. За какво є трябваше толкова дълъг 
живот, ако не може да види правнуците си. Колко им 
се радваше дядо Митко, като се родиха:

– Момчето си е американче, ама момичето си е на 
нашия род, одрала ти е кожата! Виждаш ли сключени-
те вежди?

– И на тебе има! – успокояваше го тя. – Очите са 
твоите!

Синът и снахата живееха в града. Идваха с колата 
два три пъти през лятото да є нацепят дървата и да 
затворят по някой буркан зелен фасул. То тук картоф 
и фасул, какво друго може да вземат. Повечето ходеха 
при сватята и тя останала самичка, но нейното село 
им беше близо, долу в равнината, пък и на снахата по 
я теглеше своето село.

Не един, не два, не три пъти се сменяше гледката 
пред очите є, докато чакаше рейса. Сезоните минава-
ха един след друг, пейзажът пред очите є ден след ден 
се променяше, от бялата снежна покривка до разцъф-
телите в жълто и лилаво билки по поляните наоколо. 
Лятото пък ухаеше на сено и говежди тор, дължащ 

Очакване
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се на стадата, пасящи наоколо. Годините се изнизва-
ха, а баба Марийка всеки ден чакаше на пейката, ко-
гато спираше автобусът от града, който показваше 
бялото си чело и после с целият си ръст и величие 
подминаваше на път към курортите в планината. 
Макар вече да четеше с очила, погледът на бабичката 
надалече беше бистър и обхващаше появяващите се 
един след друг пътници. Всеки ден тя сядаше преме-
нена с подходяща за сезона дрешка в очакване на Мери 
и нейното семейство, защото знаеше, че така ще я 
запомнят правнуците. Такава, каквато я видят ще 
я разказват на своите деца, пък защо не и на внуци-
те си. Тя самата си спомняше как се беше снимала в 
скута на прабаба си, когато беше едва десетгодишна. 
Може би тук на тази пейка тя ще прегърне правнуци-
те си и „кадрото“ им ще премине през поколенията 
в семейния архив от снимки подобен на този, който 
разглеждаше в безкрайните самотни дни на старост-
та си.

Наскоро беше навалял дълбок сняг, тъкмо за Коле-
да и днес тя беше облечена с кожух, който не си зна-
еше годините, но затова пък топлеше. Беше обвила 
главата си с голям плетен вълнен шал, също стар 
неин приятел в тежките зими, а краката и ръцете 
се топлеха от собственоръчно оплетени шушони и 
ръкавици от домашна вълна. Слънцето зад баира днес 
беше изгряло, белият сняг блестеше на очите и скърца-
ше под обущата, а студът щипваше бузите и ушите 
на тези, които не ги бяха закрили. Старицата влезе 
още веднъж в къщата за да хвърли няколко дърва в печ-
ката. После опита врящия боб с дървената лъжица 
дали е сварен, и след като остана доволна, пусна една 
щипка джоджен в тенджерата, разбърка го и я дръпна 
настрани. Сега спокойно можеше да поседи на пейка-
та, докато мине рейса. Обу дебелите гумени галоши, 

пристегна вълнения шал, нахлузи отново ръкавиците 
и тръгна към пейката.

Както винаги, докато седеше тук, тя потъваше 
в спомени и белият покрив на рейса я сепна. После 
главите на слезналите пътници бърже изплаваха от 
баира и тя съзря силуета на внучката, младежът до 
нея трябва да е зетят. Сърцето и прескочи един път. 
Малко по-късно се показаха и главиците на малките. 
Носеха шапки и снагата на момченцето стърчеше над 
момиченцето. 

– Боже Господи, те идват! Мери ми маха с ръка! – 
рече на глас и се усмихна. Сърцето се разтуптя по-сил-
но. Колкото повече се приближаваха, толкова по-сил-
но биеше то. Нямаше сили да стане. Сигурно е от 
вълнението, помисли си баба Марийка и една топла 
вълна я обля. Стана горещо и тихо.

– Господи, не ми взимай точно сега душата! – при-
моли се старицата и поглеждайки нагоре се прекръсти.

Мери отдалече видя пейката и баба си на нея. Зама-
ха є с ръка. Зърна бабината къща. После хвана ръцете 
на децата си, докато Майкъл носеше след нея багажа. 
Развълнува се. Колко пъти се канеше за това пътува-
не? Колко спомени изникваха за летните ваканции, 
които беше прекарала при баба си и дядо си! Беше раз-
казвала на Майкъл и децата си за красотите на тяхно-
то родопско село, за поляните, по които беше бягала, 
за набраните малини и боровинки, за гъбите, които с 
дядо є беряха. Още помнеше вкуса на качамака, боба и 
пататника, с които беше захранена като малка. Ето 
сега баба є я чакаше. Сърцето є заби по-често. При-
ближи до пейката и преди да се прегърнат видя, че 
баба Марийка се усмихва и не мърда. Дясната ръка и 
беше мушната в кожуха близо до сърцето, а лявата 
отпусната на скута. Очите є блестяха немигащи и 
стъклени. Нежно є стисна ръцете. Бяха още топли:
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– Бабо, точно сега ли, бабичко? – Мери опря колене-
те си на снега, прегърна баба си и заплака. – Защо не 
почака още малко миличка? Подаръци ти нося от Аме-
рика! Майка и татко утре ще дойдат, бабо! Коледа 
заедно да караме! Майкъл и твоите правнуци са тук, 
бабичко. Каква Коледа ще караме сега, бабичко-о-о-о? 
Ко-о-о ле-дно-о-о погребение-е-е-е!

Тя плачеше и припяваше думите на глас, както само 

жените могат да го правят, а след нея проплакаха де-
цата и се сгушиха в баща си.

– Добре сте дошли! Най-после да ви види баба! Ама 
защо плачете, бе милички? – викаше им баба Марийка, 
но те не я чуваха. – Ама това там аз ли съм там? Да 
не съм умряла, та ми е толкова леко? – и изведнъж се 
сети да добави – Бобът е на печката, Мери! Още е 
топъл!



Литературният клуб

при Народно читалище „Иван Вазов – 947 г.“, град Костинброд

Литературният клуб при НЧ „Иван Вазов – 1947 г.“, град Костинброд, включва през годините знакови 
имена, свързани със словото – Харалампи Харалампиев, Виктор Мирков, Станчо Станчев, Чавдар Александров, 
Людмил Мирков, Малинка Петрова, Иво Георгиев, Лидия Йотова, Виктор Александров. Традицията продъл-
жават Асен Димитров, Иван Русланов, Кристиян Георгиев, Милен Колев, Калин Божилов.

Своите първи стъпки правят в родния край, за да продължат уверено с нови творби и участия в регионал-
ни и национални конкурси, публикуване на книги, сборници с разкази и избор на професия, свързана с литерату-
рата. Наградите им са наша гордост и вдъхновение за новите поколения.  
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Асен Александров Димитров е роден и живее в гр. Костинброд. От малък свири в ман-
долинния оркестър към читалище „Св. св. Кирил и Методий“, а впоследствие – в рок гру-
па „Хадес“ към читалище „Иван Вазов“. Пише текстове на песни, автор е на книгите 
„Пристанище в есенни вечери“ (любовна лирика) и „Докато ни има“ – сатира в рима.

АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
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* * *

В предверието на есента,
денят умислен някак крачи. 
Къде са птичите ята?
Къде са полските косачи?
Струи презряла светлина
изпод мансардата небесна.
Не искам ледена слана,
която в битка повсеместна
ръцете ти да изстуди
чрез сивкавите си вързопи!
Желая те както преди!
Със дъх! С душа! С невидим допир!
По-силна от низвергнат дъжд!
По-нежна от лъчи коприна!
По-топла от златиста ръж,
оплела ме със паяжина
от грешна, пареща любов,
каквато рядко се създава!
И пътят – вместо с послеслов –
напред все тъй да продължава
край някак късните цветя
под свода, пръснат надалече.
В предверието на есента,
не вярвам нещо да попречи…
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Милен Колев е роден през 1990 г., възпитаник на Първо основно училище „Васил Левски“, 
град Костинброд. Завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „Филмово 
и телевизионно операторство“. Публикува стихотворение в рубриката „Млад поет“ на 
в-к „Труд“ през 2009 г., Участва с разкази в сборниците „ПО крилете на гарвана“, „Спри, 
обичам те“ и „Сказания на Стрикса. Том 2“. На първия конкурс „Млад поет“, организиран 
в община Костинброд през 2017 г., печели първо място.
Първия самостоятелен сборник с разкази „В търсене“ представя през 2018 год.

МИЛЕН НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
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Двор,
обрасъл и пуст,
с цвят на есен и ръжда.

Мъгла,
плътна и гъста,
обличаща тялото ми в тъга.

Стъпки, 
по обрасла пътека,
отекващи в есенната тишина.

Приведена фигура,
търсеща изгубено минало,
скрито сякаш зад ъгъла.

Люлка,
ръждясала и чакаща
по-добри времена.

Къща,
мрачна и притихнала,
на произвола оставена.

Завръщане
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Очи,
зад мръсно стъкло,
следящи ме внимателно.

Сълзи,
стекли се от две очи,
най-сетне прогледнали.

Вятър,
издухващ листа и
отминали копнежи.

Завръщане,
тъй бленувано и чакано,
ала горчиво и реално.

В двор,
обрасъл и пуст,
с цвят на есен и ръжда.
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Роден в град Костинброд, възпитаник на СОУ „Д-р Петър Берон“. Пише
пътеписи. Първата му творба в проза е „Задругата“. От години участва в
Театър „Цветан Станков“ при НЧ „Иван Вазов –1947“ в емблематичните 
постановки „Последната смърт на Сократ“, „ Другата смърт на Жана Д,арк“, „Деца на 
земята“. За ролите си в тях е отличен с награди и призове на театралните фестивали в 
градовете Свищов, Лом, Нова Загора и Самоков.

КАЛИН ИВАНОВ БОЖИЛОВ 
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Сандо

Слънцето вече беше толкова ниско, че последните 
му лъчи проблясваха само по покривите на по-висо-
ките сграда в градчето. То се простираше по поречи-
ето на две не големи реки, едната от които почти 
пресъхваше в летните горещини. И само опитен хи-
дролог, гледайки широкото, на места десетина – пет-
найсет метра корито, осеяно с едри овални камъни, 
можеше да предположи, че тая бара е заливала околни-
те квартали. Сгушило се в самия край на широкото 
поле, точно в подножието на планината, градчето 
общо взето беше равно. Само две-три крайни махали 
се бяха покатерили по баирите, а над тях, „на при-
пеко“ както обичат да казват местните, се кипреха 
двете гробища. Но не за гробищата става дума, а за 
тези, които трябва да извършат много дела, преди да 
се сдобият с постоянен адрес там. Един от тях сега 
крачеше по тротоара с увереността на човек, който 
знае къде отива. И Сандо наистина знаеше. Всъщност 
името му беше Георги, Гошо Сандала. Някога, в начал-
ните класове, често закъсняваше за първия час. Роди-
телите му бяха работещи хора. Баща му беше шофьор 
в градския транспорт, а майка му работеше на смени 
в един завод. Тъй като пътуваха до близката столица, 
често се случваше така, че малкия Гошо трябваше да 
става сутрин, единият вече да е излязъл, а другият 
да не се е прибрал от нощна смяна. Малкият ученик 
редовно се успиваше. Скачаше по някое време, миеше 

лицето и зъбите си, и ако се сетеше приглаждаше ко-
сата с пръсти. Намъкваше някакви дрехи, грабваше 
съобразително подготвената от вечерта, пълна с 
учебници и тетрадки, тежка чанта и хукваше. Точно 
така бе протекла и поредната сутрин. На десетата 
минута от началото на учебния час, той плахо вле-
зе в класната стая. Последва обичайната учителска 
репресия с въпроса, защо е закъснял. Не, че двайсет и 
седем-осемгодишната жена не знаеше, но всички учи-
тели изпитват садистично удоволствие да задават 
неудобни въпроси. 

– Успах се – каза Гошко.
Това не било оправдание, да си бил лягал по-рано! Тя 

самата почти не беше спала, но естествено не го каза. 
Макар в очите на третокласниците учителката да 
бе стара, тялото є още тръпнеше от изживените 
през нощта, предимно плътски удоволствия с ново-
то є гадже. За съучениците на Гошко, това прекъсва-
не бе дошла няколко минутна почивка. Повечето се 
разсейваха, но някои, предимно зубърите, кръвожадно 
следяха поредната инквизиция над клетия малчуган. В 
някакъв момента някои извика:

– Ха – ха ! Гошко Сандала!
А рошавият малчуган не знаеше къде да се дене от 

срам. В бързината бе намъкнал каквото му попадне, 
в резултат на което единият му крак беше в мара-
тонка, а другият в сандал. Това развесели учителката 
и го отърва от репресиите, но му донесе прозвище 
за цял живот. Ако беше някои по-кротък и незабеле-

Задругата 
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жим, отдавна всички да са го забравили. Но двамата 
с прякора израснаха заедно. Гошко Сандала стана Гошо 
Сандала, след това за кратност, само Сандала, та до 
фамилиарното и галено Сандо. Но да не го бъркаме със 
Сонде! Между двамата има някои разлики. Сонде е с 
около двайсет и пет години по– възрастен, с около 
двайсет и пет килограма по-тежък, и с около двайсет 
и пет нюанса по-бяла коса. Освен това, името му е 
Бойко Сондата. В началото на промените Сонде се 
бе сдобил със сондажен камион, съветско производ-
ство. Едно от многото военни поделения бе обяви-
ло на търг застоялата си техника. Макар датата на 
производството да се доближаваше до рождения ден 
на Бойко, машината почти не беше работила, и досега 
той копае кладенци за нуждаещите се в околията. 

Всъщност, Сандо и Сонде се познаваха много бегло, 
и рядко им се налагаше да се поздравяват. Беше ран-
на пролет и дните не бяха дълги. Часът беше този, в 
който уличните лампи още не светеха, а Слънцето, 
скрило се вече зад сръбската граница, хвърляше мръсно 
оранжева светлина. Сандо си мислеше за разни неща, 
от които нито едно не беше съществено, когато те-
лефона му иззвъня. Беше Пешо.

– Ало, какво става? – обичайния въпрос.
– С кое? – отговори Сандо
Пешо винаги започваше с „Какво става“, или „Къде 

си“. Сандо много добре знаеше, че с това „С кое“, драз-
ни приятелите си и не пропускаше да го каже „С кое“.

– Ще ходиш ли в бара, те питам, че трябва да се 
видиме! Там отивам!

Добре. След половин час и аз идвам, че сега тука 
имам едни работи. Не, че беше належащо да се чуват. 
За цялата им компания беше ясно, че вечерта ще се 
видят. Времето и мястото се променяха рядко. 
Единствено на Пешо му беше нужен някакъв измислен 

повод, но пък така се застраховаше, че няма да отиде 
пръв в бара. Докато си мислеше за странните фобии 
на Пешо, Сандо зави в една пряка, за да скъси разстоя-
нието. От един двор се чучу гласа на бай Джаро..

– Сийке, не носи толкова дърва, ма, тежки са!
Джаро винаги беше готов да даде морална подкрепа 

на жена си. Пенсиониран дребен чиновник, бивш сел-
ски тарикат, той харесваше само умствения труд. И 
го упражняваше по няколко пъти на ден в близката ба-
калия. Пред нея, на импровизирани маси и пейки, се съ-
бираха махленските мъже. Джаро, чието име, подобно 
на Сандо, почти никой не помнеше, поучаваше оста-
налите, въоръжен с „двестаграмка“. Това беше най-го-
лямата тежест, която си позволяваше да го вдигне.

– Да беше дошъл да ми помогнеш! – повдигна жена 
му.

– Как ма, като не ме държат ни ръце, ни крака?! – 
ожали се Джаро.

– Не те държи главата тебе, не те държи, свиньо 
ньедна! Ама да беше пил още едно, да беше паднал на 
тротоара, та да прибирам пак с количката! Ама след-
ващия път не тука, а в реката да те закарам, там да 
пуснем количката... То вода много нема, ама поне гла-
вата да си пръснеш на некой камък. Не знам кога ше 
люснеш на главното, да озлочестиш некой човечец, да 
те сгази, барем мене да отърви!

Макар дните да се затопляха, вечер ставаше хлад-
но, и Сийка, дребна, но борбена жена, носеше откъм 
навеса дръвца за огрев. Някога в барачката бяха мон-
тирали камина с водна риза и два радиатора. Тогава 
там живееха свекъра и свекървата, а сега кухня, стая и 
баня приютяваха Джаро и жена му. Голямата къща, по-
строена благодарение на Сийка и свекър є, сега пусте-
еше. Два етажа, по един на дете. Но децата отдавна 
бяха столичани от крайните панелни квартали. Щер-
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ката, след две дълги, но неуспешни и бездетни връзки, 
живееше под наем в една гарсониера на десет минути 
път от най– близката автобусна спирка. За толкова 
є стигаше заплатата. Синът наем не плащаше. Него-
вото семейство живееше в тристаен апартамент, 
собственост на лелята на жената му. Заедно с лелята. 
Така било по-добре за училището на децата. Пътували 
само петнадесет минути. „Че ние стигаме по-бързо 
до това училище, бе сине“ – проплакваше Сийка често 
нощем. Сандо се замисли за собствения си провален 
брак. Не, че не се обичаха през повечето време или 
така си мислеха, но жена му харесваше повече близост-
та до столицата. В началото всичко вървеше чудес-
но. Ресторантите и нощните клубове на големия град 
бяха на една ръка разстояние. Но след появата на сина 
им и почти две години по-малката дъщеря, тя осъзна, 
че не живее на „гарба на еНДьиКату“. Взе децата и 
се прибра в малкото градче. Разведоха се бързо. Дори 
се разделиха кротко и що-годе приятелски. Той я спо-
менаваше като „бившата“, а тя него като „оня, моя, 
бившия“. Често приятелките є се шегуваха, „оня, 
твоя бившия“, в крайна сметка твой ли е, или бивш“. 
С децата беше друго. В началото му гостуваха всяка 
ваканция. Водеше ги на почивки, на кино. . Сега вече, 
все по-рядко. Някога беше „тати“, сега „татко“ за 
малката, и „баща ми“ за големия. 

Сандо пристигна в Бара. Никой от другите не беше 
дошъл. Той седна на обичайната маса и зачака серви-
тьорката. Днес на смяна беше Светлето. Тя не беше 
местна. Беше от едно селце в централните райони на 
страната и говореше меко. В столицата я бе запрати-
ло желанието да учи в един от университетите. А 
любовта я заведе в едно от близките села. Лъчезарна 
и винаги усмихната, искаше да бъде приятел на всички 
клиенти. Работеше тук не повече от два месеца, но 

свикнала с редовните клиенти, се държеше с тях като 
с много стари приятели. Появи се със своята двайсет 
и две– три годишна пъргавина и весело изчурулика:

– Здрасти Саше! Какво да бъде за теб?
И тя, като много други мислеше, че Сандо идва от 

Александър. Той пък беше свикнал, и рядко ги поправя-
ше.

– Един билков чай с коняк, моля те! Ама да бъдат 
по отделно, аз ще си ги смесвам.

– Знам, знам! А фъстъчки да има ли?
– Да, може.
Сандо запали американска марка с турски тютюн, 

произведени незнайно къде, от английска фирма със се-
далище в Швейцария или Германия. Той не се замисли 
над това, защото се чудеше кога точно ще чуе гласа на 
съдържателя, който ще каже на Светлето:

– Ти занеси коняка и чая, а фъстъците аз ше му от-
неса!

Бара

В миналото Бара беше институция. Вечер рядко 
са случваше да има свободна маса, а в петък и събота 
клиентите седяха по двама на стол. Тошко, тогава 
около двайсет и седем– осем годишен, бе вече обигран 
сервитьор и барман. С опита си и най-вече с познан-
ствата на баща му, той стана управител. Славните 
години отдавна са само в спомените му, но Тошо, вече 
Чичо Тошо, все още е управител. Преди събитията на 
10-ти беше назначен, а след тях работеше за себе си. 
Тошко вече бе създал познанства и това му помогна да 
приватизира Бара, заедно с оборудване и обзавеждане, 
на прилично ниска цена. Към момента, почти нищо 
не беше променено в обстановката. Ако някой пита 
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шефа, той и това не би променил. Не само защото не 
обичаше да харчи, но изпитваше и невъобразим мързел. 
За все пак направените промени, бяха виновни децата 
му, които понякога се завъртаха, за да помагат или 
пък идваха с приятели като клиенти. Когато беше 
въведена забраната за тютюнопушене в заведенията, 
по тяхна инициатива бяха създадени нещо като при-
крити сепарета. Цигарите на редовните клиенти да 
не бият на очи, ако случайно дойдеше непознат. 

В едно от тези сепарета беше и Сандо. Когато сер-
витьорката му сервира напитките, минута по-късно 
се зададе и Чичо Тошо. Мъж в пенсионна възраст, с 
тяло, показващо колко много се е наслаждава на мър-
зела и храната, той носеше порция фъстъци.. Вървей-
ки, лашкайки се поради болки в коленете, дегустираше 
стоката си. 

– Тия фъстъци, разбираш ли, съм ги докарал от Пе-
трич – рече, сядайки срещу Сандо – земи си да ми ка-
жеш бори ли са, разбираш ли.

 Такъв си беше Чичко. Ако си поръчаш картофки с 
бирата, той ще покани да си вземеш, докато ги дегус-
тира.

– Къде са останалите?
– Идват.
Сандо отпи една глътка.
– Тая година къде ще ходиш на море?
– Още не съм решил. А ти?
Сандо много добре знаеше следващите реплики, но 

реши да подържа разговора.
– Аз, разбираш,и от трийсе години ходим на едно 

и също место с жената. И не го мислим, разбираш,и...
През вратата се подаде Пешо. Бързо се приближи 

масата и се провикна към бара:
– Светле!
– Идаааа!

– Като идваш, донесе ми и на мене едно такова! И 
още едни фъстъци, че като гледам Чичко е изял поло-
вината от тия.

– Какво съм изял бе, разбираш,и!
Чичко се възползва от двама новодошли, за да ста-

не от масата и да изиграе колко е засегнат.
– Ей, Тоше, ама къде отиваш? – Провикна се Пешо 

след него
– Какво толкова имаше да вършиш? – Поде Сандо.
– Най разни работи. Аз съм зает човек, а не като 

някои .... – неопределено размаха ръка Пешо.
– Кой бе? Ти ли, бе? – Светлето му сервира поръчка-

та. – Че днес за четвърти път идваш тука!
– Светле, не така... И не е за четвърти, а за трети!
– Тъй ли? Да ти донеса ли марките от бара?
– Добре де, за едно идване ли ще спорим?
Пешо се отказа да се прави на най– заетия човек 

и погледна към вратата, през която влязоха няколко 
човека. В тия години, през седмицата рядко имаше по-
вече от десетина клиенти. И не предимно редовни, 
а само и единствено редовни. Три-четири компании, 
представени от поне трима човека всяка вечер. Всич-
ки се познаваха и бяха в добри отношения, но компа-
ниите винаги сядаха на различни маси. Имаше хора за 
всяка вечер, или пък съботно-неделни. А имаше и та-
кива, които идват веднъж месечно. Но винаги разчи-
таха един на друг. Ако не друго, когато се обадиш на 
някого, той да ти каже:

„Не мога да ти помогна, брат!“. 
В обкръжението на Пешо и Сандо хората бяха раз-

нородни. Мъже и жени, жени с мъже и мъже с жени. 
Киро Ламарината беше тенекеджия, но се определяше 
като скулптор. 

Жоро и Катето повече от десет години са „гледа-
щата се в очите“ голяма любов, но не живеят заедно. 
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Петко и Петя, четвърта година живеят заедно, без 
никаква любов, и са много успешни. На Таня Деколте-
то, няма да споменаваме защо я наричат така, не є 
се налагаше да се интересува много от мъже, защото 
мъжете много се интересуваха от нея, и винаги имаше 
някаква драма. 

Трудно е да се опишат всички, защото компания-
та не представляваше определена бройка, а объркана 
маса от хора. С напредването на вечерта напитки-
те станаха „по-твърди“. И „меките“ чай и бира, бяха 
заменени с ракия и водка, подплатени със салати и 
топли мезета. А някои направо вечеряха. Адвоката, 
например, доволно хапваше „Дробчета по селски“ 
с пържени картофи. Той беше от хората, успешно 
допринесли за естествения прираст на населението. 
Бе посял семето си в три различни райони на стра-
ната, а според някои слухове, които Адвоката не 
потвърждаваше, но и не отричаше, и в една западна 
държава. За негова радост, от Европа никога не го по-
търсиха за издръжка, а на родна почва две от децата 
му вече бяха пълнолетни. Понастоящем, той и Таня 
бяха приятели „на повикване“. Наближаваше 22.00, и 
всички се ориентираха към приключване. Тошко има-
ше едно правило, което рядко нарушаваше. До осем и 
половина приемаше поръчки за кухнята, след които 
откараше двете възрастни готвачки по домовете 

им. До към девет и десет, макар и с голяма неохота, 
защото той трябваше да се занимава, приемаше по-
ръчки за нещо, бързо правещо се. Преди да се запъти 
към кухнята, не пропускаше да направи коментар от 
сорта на „Кое време е, тепърва салата да ми ядеш 
разбираш,и?“ или „Ти у вас кашкавал не,аш ли, та тука 
ш,ти режем, разбираш,и?“ И най-късно до 21:45, при-
емаше поръчки от бара. Към 22:15 подканяше клиен-
тите, защото трябва да „откара детето“, тоест 
сервитьорката, която е на смяна. Малко бяха случаи-
те, в които позволяваше на клиентите да останат 
до по-късно, но един тях бе пословичен. Една вечер, 
преди няколко години, Ламарината каза: Допивайте 
и да тръгваме, че стана десет и Чичко вече не приема 
поръчки. 

– Не бе, поръчайте си спокойно, още н,еа затварям.
Тошко беше седнал при тях.
– Я! – изненада се Петя. – Е как така, няма да затва-

ряш?
– Мързи ме, разбираш,и.
Тази вечер, обаче, не беше такава, и скоро всички си 

тръгнаха. Пред вратата Пешо се обърна към Сандо, 
и каза:

– Утре, трябва да се видим на всяка цена! Трябва да 
говорим за някои неща, но сега имаше много хора – и 
закрачи по пустите улици.

Продължава


