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АСЕНОВ  НАДПИС

„В лето 6739 (1231)
индикт четвърти

от бога въздигнатий
цар Асен на българи,
гърци и други страни

постави
Алекси Севаста

и изгради този град.“
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АСЕНОВА КРЕПОСТ

Както сочат археологическите находки крепостта е била по-
строена през IX век от Византия, за да охранява вратата на Бе-
ломорския (Егейски) проход, както и да осигури византийската 
граница в този край.

В 1231 г. цар Иван Асен II прави редица поправки по кре-
постта, целящи нейното заздравяване.

Издълбаният в една скала надпис свидетелства за това.
Тя съществува до 1410 г. Заемала е целия скален масив и е 

имала площ 12 дка.
Единствена запазена постройка от миналото величие на кре-

постта е църквата „Св. Богородица Петричка“, строена през XII 
век.

Обявена е за Национален паметник на културата.
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Параклисът „Св. Йоан Предтеча“
Национален паметник на културата



Първа част

Прелюдия
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НЧ „Св. преп. Паисий Хилендарски – 1997 г.“ 
Паметник на културата от местно значение

Паметникът на ген. Дандевил
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Музикално-поетичен спектакъл 
„Те обичат Асеновград“
Това беше поетичен проект, подготвян съвместно от НЧ „Св. 

преп. Паисий Хилендарски – 1997 г.“ – Асеновград и НЧ „Въз-
раждане 1983“ – Старинен Пловдив. Неговият лайтмотив бе „Те 
обичат Асеновград“. Включиха се пловдивски поетични творци 
и един италианец, влюбен в България, в Пловдив, в Асеновград. 
Всичко започна от месец септември 2020 г., когато популярната 
пловдивска поетеса и литературен критик Елена Диварова спо-
дели, че има стихотворение за Асеновград и обича този град. А 
възнамерява да напише и цикъл стихотворения за него. Послед-
ваха поредица от творчески портрети с мото: „Защо обичам Асе-
новград“, отпечатани във в. „Асеновградски новинар“ (чак до 
септември 2021 г.). Така се стигна до матинето – музикално-по-
етичен спектакъл „Те обичат Асеновград“ на 02.10.2021 г. в об-
новения двор на НЧ „Св. преп. Паисий Хилендарски – 1997 г.“
– Асеновград. Главните действащи лица бяха пловдивчаните: 
Емилия Зъбова, Светла Караянева, Рамела Бохосян, Спаска По-
пова, Славка Зашева, Радка Атанасова-Топалова, Ради Стефа-
нов Радев и Антонио Стазола от Италия. Трябваше да участват 
още: Елена Диварова, Елена Хайтова, Стефка Тотева и Цвета 
Михайлова, но обективни причини ги възпрепятстваха.

С този спектакъл приключиха есенните празници на из-
куствата, организирани от Община Асеновград. От името на 
общината присъства Даниела Костова – началник отдел „Ху-
манитарни дейности“. Интересният сценарий концентрираше 
вниманието на присъстващите и поддържаше висок емоциона-
лен градус. Ето някои от сюжетните акценти: Анастасия Павло-
ва поднесе по една разкошна червена роза на всеки от главните 
герои. По-късно (когато зазвуча песента на маестро Димитър 
Вълчев „Една българска роза“) щеше да се разбере, че освен 
израз на внимание, тези рози са и символ. Следващият акцент 
беше етюдът „Носталгия по някогашния Асеновград“ по сти-
хотворението „Асеновград“ на Екатерина Томова. А нататък на 
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сцената излизаха главните действащи лица да мотивират с думи 
и стихове обичта си към Асеновград.

Впечатляващо беше професионалното изпълнение на асе-
новградските певици Калина Маринова и Любомира Петрова. 
Съдържателното и емоционално слово на акад. Марин Кадиев, 
председател на СНБП и главен редактор на сп. „Матадор“ се 
вписа органично към създалата се духовна атмосфера. Завла-
дяващ бе и финалът с ритмиката и хармонията на танцьорите 
от „Представителен фолклорен ансамбъл“ при НЧ „Св. преп. 
Паисий Хилендарски – 1997 г.“ с ръководител Снежана Станко-
ва. Поантата на този спектакъл беше посланието на проф. Лили 
Вълчева, Председател на Фондация „Маестро Димитър Въл-
чев“ – София. Ето го:

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ!
УВАЖАЕМИ ПОЕТИЧНИ ТВОРЦИ
ОТ ПЛОВДИВ И ЧАК ОТ ИТАЛИЯ!

Развълнувана съм, че днес ви е събрала в читалище „Св. 
преп. Паисий Хилендарски“ обичта ви към моя роден Асе-
новград. Аз също безкрайно го обичам. Обича го и моят съ-
пруг проф. Пенчо Венков, макар че не е роден в него. Но 
най-голяма е обичта на моя брат, големият български ком-
позитор, диригент и пианист маестро Димитър Вълчев. В 
мемоарната книга „Другата струна“ неговите спомени за 
родния му град завършват така: „Какво чувствам към Асе-
новград? Преди всичко – обич... Лека нощ, хора! Лека нощ, 
къщи! Лека нощ, Чая! Обичам ви!“

Асеновград направи много за популяризирането на 
маестро Димитър Вълчев. Неговата песен „Една българ-
ска роза“, избрана за песен-хит на миналото ХХ столетие, 
която има и две награди от „Златният Орфей“ в изпълне-
ние на Паша Христова, звучи при всеки подходящ случай 
в Асеновград. Двадесетгодишнината от смъртта на маест-
рото (1995 г.) бе отбелязана внушително в родния ни град и 
с наше участие. Последва издаването на книгата „Маестро 
Димитър Вълчев – асеновградчанинът“. Удостоен бе със 
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званието „Почетен гражданин на Асеновград“ за 90-годиш-
нината от рождението му, поставена бе паметна плоча близо 
до мястото, където беше къщата, в която сме се родили.

Мили хора, аз съм Председател на Фондация „Маестро 
Димитър Вълчев“ – София. За мен ще бъде безкрайна ра-
дост и голямо удовлетворение да бъде издадена поетична 
антология с участието на автори, които обичат Асеновград.

Финансовите средства изцяло поема Фондацията на име-
то на моя брат.

Обичам ви! От все сърце ви обичам, защото ни свързва 
любовта към красивия, към любимия Асеновград. Тя е ис-
крена, тя е голяма, тя е ненакърнима!

02.10.2021 г.  Проф. Лили ВЪЛЧЕВА
София                        

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Това, което се случи в този ден, беше духовен 
празник. Той докосна сърцата и душите на присъстващите. Но има  
продължение  с антологията „Те обичат Асеновград“, която държи-
те в ръце си.

Йордан КОЖУХАРОВ
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Фоторепортаж от музикално-поетичния спектакъл 
„Те обичат Асеновград“
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Снимки: Иванка ЛАПАВИЧЕВА
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АСЕНОВГРАД

На тоя ъгъл някога бе входът на театъра.
Тук имаше смокиня и гръцко кафене.
На тая маса сядаше по залез вятърът
във пардесюто си от бяло кадифе.
От покривите вечерта се спускаше
в прекрасната си рокля, със златни обеци,
от черните яки на сивите си блузки
врабчетата я дебнеха като крадци.
Под клоните на явора минаваха близначките,
в широките си шапки приличаха на гълъби,
от купола на църквата луната като врачка
чертаеше пред тях блестящите си стълби.
Пред шадравана дълго свиреше латерната
на къдравия Джорджо вечерното танго
и Евтали минаваше – фаталната, неверната,
косите ú заливаха смълчаното ларго.
Тя спираше красива и загадъчна пред вятъра,
с последния файтон напускаха града,
а старият часовник затваряше театъра
и сваляше с бастуна си звезда подир звезда.
И сенките се срещаха на тоя ъгъл някога...
Тук бе на детството ми целият пейзаж,
когото ветровете откраднаха, съблякоха,
погребаха – и го превърнаха в мираж!

Екатерина ТОМОВА
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Асеновград – моят малък свят

Чувал ли си, че щом разкажеш за себе си и света си, ще тряб-
ва да смениш града и компанията? Аз ще разкажа, но няма да ги 
сменя. Сто очи са вперени в мен, защото ще рискувам. Играчите 
на дребно нямат моите ръце на комарджия.

Утрото е свежо – слънцето гали с лъчите си. Мирише на бор 
и на Родопа. Хората са открити и честни. Из парка има дръв-
чета. До всяко дръвче – пейка. На една от тях двама влюбени 
чертаят инициалите си. Идеята на тези пейки е надвечер, между 
сериала и вечерята, хората да поизлязат да се насладят на зао-
бикалящата ги реалност. Сложни натури се отдават на прости 
удоволствия.

Моят град е интересен. Тук всеки ден е премиера. Основното 
изискване е да си изискан. И да искаш всичко. Градация! Да, 
това е любимият ми литературен термин. Точка на насищане 
не съществува – сетивата са алчни. Асеновград е хляб, вода и 
зрелище. Той е началото на всичките ни земни пътища. Възду-
хът е напоен с готови отговори и с търпение. Градът с белия си 
глас разказва как човек, дори и изправен пред трудности, не се 
предава.

Градът ми е люлката, в която се раждат мечтите ми. Той е 
проводник на чувства – бил е мръсен от лицемерие, бил е прис-
тан за хиляди копнежи, бил е скривалище за сълзи, свидетел 
е на болки и радости. Умее да мълчи, когато не ти се говори. 
Подтиква те да търсиш отговори. Ухае на сигурност. 

Тук реалността е красота, а красотата е реалност. Ако трябва 
да го опиша с една дума, то тя щеше да е величие и бих искала 
да е синоним на слава. Градът ми е опияняващ елексир – пенлив 
е като шампанско, безцветен - като блага ракия и искрящ - като 
изстудено вино.

Няма да те лъжа, че всичко е перфектно. И тук, както на-
всякъде, дните са превърнати в числа, а за цветя търсим повод. 
Мъжете парадират със скъпите си придобивки, жените – с грим, 
бижута и скандалност. От погледа на баба си разбрах, че живите 
не винаги живеят. Но грешките вписвам в графата „прощаване“ 
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и гледам напред, защото знам, че животът е труден. До кокал 
хапе. Струват само смелите, а времето с пилата си устойчива 
заобля бавно острите ни камъни. 

Асеновград е малък, но уютен и китен. Той е приветлив и 
гостоприемен. Изпълнен е с хора, амбициозни да станат „ценни 
кадри“ на обществото. Живеем си сговорно, спокойно и лесно, 
ако „лесно“ е съвместимо с „живот“. Всяка сутрин тротоарите и 
шосетата се изпълват със забързани минувачи. Общото между 
всички е, че будят петлите и, че наричат грешките си опит. В моя 
град всички младежи са чешити. Стимулира се оригиналността, 
креативността, изобретателността. Ако трябва да съм честна, 
не притежаваме немска точност и дисциплина, но затова пък 
имаме готов отговор на всеки въпрос. И на незададените. Моето 
поколение първо се гмурка, а после се учи да плува. Всеки луд с 
номера си. Някои с пълна програма. Задължително волна. 

Оприличавам образа на моя град с този на ориенталска тан-
цьорка. Нефрити проблясват в шнолите, а плитката му земята 
мете. С тежка бродерия са шити ръкавите, сатен е кожата му. 
Звънтящи гривни и сапфир на пъпа сложен. Чист е като вяра, 
родена в погледа на дете. Жена е, яхабиби. Неуловима и не-
разгадана.

Руска СТЕФАНОВA

-----------------------
Бел. на съст.:
Есето на Руска Стефанова е класирано на първо място на лите-

ратурния конкурс „Асеновград - моят малък свят“, оргазнизиран от 
НЧ „Св. преп. Пасисий Хилендарски – 1997“ - Асеновград през 2008 г. 
Конкурсът е посветен на Деня на Асеновград.

 Тогава тя е била ученичка в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в 11 
в клас.



Втора част

Те обичат
Асеновград
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Историческият музей в Асеновград – 
някогашният Военен клуб. Сградата е паметник 
на културата от местно значение

Паметникът на Цар Иван Асен II
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Елена Диварова
Тя е родена в Брестовица, живее 

и твори в Пловдив. Популярна пое-
теса и литературен критик.

Елена Диварова е автор на ня-
колко стихосбирки и на книгата 
„Да погледнеш към себе си“ (1999) 
- литературна анкета със Стефан 
Памуков. Публикува очерци, репор-
тажи, поезия и литературна критика 

в регионални и национални издания, сред които сп. „Пламък“, 
в-к „Български писател“, в-к „Словото днес“, в-к „Учителско 
дело“, „Литературен вестник“, сп. „Тракия“, алманах „Културна 
палитра“, алманах „Света гора“, в-к „Литература и общество“, 
в-к „Литературен глас“, в-к „Вяра“, сп. „Наука“. Автор в елек-
тронните портали „Литературен свят“ и PlovdivLit. Автор на 
стотици интервюта, очерци и репортажи в изданията на армен-
ската общност в България – „Хайер“, „Парекордзагани цайн“, 
„Вахан“. Стиховете ѝ са превеждани и публикувани в издания 
на английски, немски, полски, руски, сръбски език. Превеждала 
е творби на съвременни руски поети. Има отличия и награди 
от национални и международни литературни конкурси (Италия, 
Кипър и Сърбия). Член е на СБЖ, СБП, Съюза на учените в 
България и на Дружеството на пловдивските писатели.

***
В Асеновград се чувствам като у дома
Асеновград... не помня кога почувствах и осъзнах - близък и 

обичан е този град. Помня детството си, когато по лични поводи 
ходихме там с майка ми. Нещо необяснимо за мен тогава имаше 
във въздуха, един аристократизъм от предишни времена.

След години с бъдещия ми съпруг открихме, че това е най-ху-
бавият град в света.

Асеновград... не знам защо се чувствам там като у дома. 
Нямаме роднини, не съм учила или работила там, откъде тази 
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привързаност? От малка си спомням - тръгнем ли, влезе ли ав-
тобусът или колата в първата улица още, започва да се усеща 
свобода и мир. Намерихме си приятели - близки, верни. Семей-
ство Калоферови и двете им дъщери, моята съученичка Проле-
та Гоцева.

И сега всеки час в Асеновград ми носи радост. Малките 
улички около центъра, чистите и уредени църкви и параклиси, 
пътят до Асеновата крепост, люляковата гора, реката и мъдрите 
ѝ мостове. Харесвам центъра, в който магазини и заведения са 
наредени така, че каквото си купиш, все е хубаво, каквото си 
поръчаш, е поднесено на масата със спокойствие и ред. Асе-
новградчани се държат с неподправено достойнство, обичат 
красивото, пазят традициите. Това се предава от поколение на 
поколение, „маята“ не се губи.

Когато преди трийсетина години за първи път влязох при 
аязмото в църквата „Света Богородица Благовещение“, видях 
една рибка. „Две са“, каза съпругът ми. Много са, твърдят бого-
молците. Кой може да каже колко рибки плуват в чудното аяз-
мо? Те се появяват пред очите на поклонника, за да му напом-
нят, че трябва да гледа със сърцето. И да му покажат пътя към 
красотата, вярата, приятелството. За мен този път минава през 
Асеновград.

АСЕНОВАТА КРЕПОСТ

Стигнеш ли Анáтема, 
долу е крепостта  
като на длан – 
играчка 
в детска шепа.
Не вярвай на думи.
Каменните зидове 
са корени.
Още по-дълбоко е реката.
Или пий памет, 
или скачай.
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АНАТЕМАТА

Днес не ми се говори за предания.
Ще налея по една малка мастика 
и ще седнем с моите вечни приятели 
около бързо събрана трапеза 
на припек.

Някъде долу ще се движи градът, 
ще се смеят, ще се разхождат хората.
До Анатема свършва ежедневният път 
и започва към планината погледът.

На Анатема като на сетния ден 
ще похапнем, ще пийнем, 
ще си кажем думата.
После пак ще сложим товара на гръб 
и ще тръгнем надолу
през гора от люляци.

БАКЛАВА

Ах, Станимака!
Хубав е животът – 
малка сладкарница, 
пресечка между традиции и грях.
Седим благопристойно, 
а изкушението ухае на канела 
и с капка карамел 
се крие между корите на честта – 
между златисти листове безвремие – 
разточени по тъмно
от жена с душа на монахиня 
и снага на самодива.
Ах, Станимака!

Елена Диварова
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ВИСОКАТА ПЕЩ

Високо тича огънят на лятото 
и над града се носи розов дим. 
Каква е тази златна светлина в реката?
Изпуснат дъх пред погледа любим – 
една почти пораснала магия, 
преметнала през рамо първа среща, 
отива там, където бяла е нощта. 
Паролата ú е „висока пещ“.

Играеха немирни пламъчета смях, 
през мостчето прелитаха сигнали,
високо беше рамото на склона. 
Висока пещ, 
кой името ти с име ще погали?
 

АСЕНОВГРАД

Обичам улиците в този град, 
почти роднинските фасади 
и мостовете – триумфални арки,  
от тях се спускат във реката 
илюзиите съкрушени, 
илюзиите, че времето тече, 
не, то не тече, не преминава, 
особено когато надвечер излиза вятър, 
особено когато притъмнява планината 
и в крайните квартали момчетата играят.
Обичам хълмовете над града, 
прегръдка щедро слята с равнината, 
и старите жени, 
загрижени за вечността. 
Надвечер винаги излиза вятър.
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Елена Хайтова
Тя е автор с интересна съдба: жи-

вяла е с двама големи творци, които 
имат национална и световна слава: 
баща ѝ - писателят- академик Нико-
лай Хайтов и съпругът ѝ орфеистът 
- Никола Гигов.

Книгите ѝ – „Баща ми - най-ди-
вият разказ“, „Гладиаторът Хайтов“, 
„Крилете на дивия лес“ за баща ѝ , 

както и двете книги за съпруга ѝ – „Безумният Орфей“ получа-
ват награди и отличия в България и чужбина.

Елена Хайтова издава 3 книги за космическата певица Валя 
Балканска – „Сама сред звездите“, които получават специални 
номинации.

С тези трима свои герои тя обезсмърти Родопа планина, въз-
пявайки най-достойните ѝ чеда.

Автор е и на други книги с разкази, есета и миниатюри, на-
граждавани с над 20 награди в различни национални конкурси.

Най-новата ѝ 15-та книга „Орли от пламък“ се състои от две 
части: „Заветът на козия рог“ - за Николай Хайтов и „Люлка от 
дедите“ - за Никола Гигов. Член е на СБП. Посетила е над 40 
държави, заедно със съпруга си, много от тях, за да проследи 
влиянието на Николай Хайтов по света.

Посланието, което Елена Хайтова отправя към читателите, 
е: „Прекрасен е човекът, който непрекъснато твори и се бори, 
за да защити справедливи каузи. Той се превръща в орел, „изга-
рящ“ в полета си, който възкръсва и нажежава цялата Вселена.“

***
Да обичаш, означава да живееш.
Сватбен букет от Асеновата крепост
    
Асеновград е градът на могъщия Иван Асен II. Но той е и на 

планината Родопа и на равна Тракия. Тези могъщи владетелки 
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винаги са си го оспорвали и всяка една е претендирала, че е 
неин. Той е на хората, които живеят в него, но и на тези, които 
са извън него. Аз съм една от тези, които не живеят в този въл-
шебен град, но го обичам до болка.

А защо ли?
Може би, защото високо над него и над Асеновата крепост, е 

селото, в което е роден баща ми - Николай Хайтов и за да оти-
да в село Яврово, аз трябва да „почукам“ на Асеновградската 
порта, която като любезен домакин ме кани да мина през нея, за 
да посетя и Могилата и свети Илия, където големият писател е 
създал много от творбите си.

Когато слизам отново в Асеновград и усетя полъха на Ве-
черника, бързам да мина през площада, в чийто център е бюст- 
паметникът на Николай Хайтов и заставам пред него като пред 
олтар. Водя мълчалив разговор с баща ми като пред изповедник 
и усещам бащиното всеопрощение. Аз се чувствам като в църк-
ва, без да съм влязла в нея. С други думи – Асеновградският 
площад е моето място за изповед на открито.

В Асеновград се провеждат много творчески срещи с худож-
ници, писатели, композитори в двете читалища и градската биб-
лиотека.

Лично аз и съпругът ми Никола Гигов, сме имали щастието 
да се срещнем с почитателите си и приятелите си в читалище 
„Св. преп. Паисий Хилендарски“, в читалище „Родолюбие“ и в 
Градската библиотека над 30 пъти. Или по-точно казано – има-
ли сме над 30 творчески представяния по различни поводи – 
премиера на нови книги, бележити годишнини, а също и при 
създаване на литературния клуб „Орфей“ с председател Йордан 
Кожухаров – изтъкнат общественик, рецитатор и градски лю-
бимец, и организатор на културния живот. Съпругът ми стана 
кръстник, а аз – орисница на Литературен клуб „Орфей“.

Ето как моменти от живота ми се пресичат с творческия жи-
вот на Асеновград, но имам и един много вълнуващ момент в 
Асеновград, който изцяло ме свързва пак с този град. Той е от 
личния ми живот :

Преди да се оженим със съпруга ми Никола Гигов, двамата 
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се изкачихме на Асенова крепост и той ми подари росен здра-
вец от върха. Набран лично от него, като сватбен букет.

А след това той написа стихотворението си:

ЗДРАВЕЦ ОТ АСЕНОВА КРЕПОСТ

Вземи диханието в тази китка здравец,
вземи небесен лъч от моите очи –
на този поднебесен трон
най-царствената тишина мълчи.
Асеновата крепост като кораб
се плиска над зелените вълни,
кипи наоколо Клокотнишката битка -
от върхове, дървета и скали 
пропадат рицари и византийци.
Погребва ги дълбокото дере
и камък над главите им тежи –
над пропасти, над робства, над разруха
Асеновата крепост се държи.
Летят край куполите литургийни птици
и плава като кораб през море Асеновата крепост.
Планината се плиска в хоризонта и реве
и всеки бор е българин в земята,
издигнал сабя срещу врагове...
Ти взе от мене здравец и внезапно
камбаната вековна проеча:
с два пръстена от планината златна
Родината на крепост ни венча.

... и наистина, аз се чувствах венчана на крепост, на здрава, 
българска Асеновградска земя.

И така живея, с това чувство на обич към този прекрасен 
град.
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Емилия 
Петрова-Зъбова
Родена в гр. Пловдив. Поезия 

пише от ученическа възраст. По про-
фесия е медицинска сестра. Първата 
ѝ поетична книга е „Обич върху аба-
нос“, издателство „Зеница“ – 1997 г., 
Пловдив. Подготвила е за печат две 
книги с поезия. През 2019 г. издава 
книга със стихове „Ехо от мълчание“ 

на ИПК „Екобелан“ – Асеновград.
Участва в: четене в рамките на фестивала „Black swan /Черен 

лебед/“ - 2012 г. – София, в предавания за поезия на Радио Плов-
див и др. Била е редактор на сборник с поезия и проза „Мила 
агресия“ (1998 г.) с автор Ангел Хаджипопгеоргиев.

Нейни стихове са награждавани в национални и международ-
ни конкурси за поезия.

Член е на Съюза на писателите-лекари. Била е член на Литера-
турен клуб на здравните работници – гр. Пловдив.

Понастоящем е художествен ръководител на Литературен клуб 
„Николай Гюлев“ – гр. Пловдив. Превежда поезия от български 
на италиански език – стихове на автори от ръководения от нея 
литературен клуб, които участват в конкурси в Италия. 

Редактира и превежда на български език новата двуезична 
българо-италианска книга със стихове - „И цветята имат криле“ - 
на италианския поет и приятел на Асеновград - Антонио Стазола.

***
Детето в мен си спомня…
Емилия Зъбова за Асеновград. Спомените, приятелите...

Не е лесно да се пише за малкия Йерусалим, както го нари-
чат заради многото църкви и манастири в околностите. Христи-
янският град, с царското име, събрал топлината и уюта на дните 
си, дишащ кротко от двете страни на Чая. 
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Детето в мен си спомня снежните зими от гостуванията при 
баба и дядо, които тогава живееха там! Ех, радостта няма опис-
ване! Дядо и баба отдавна ги няма, но обичта и възхищение-
то от хилядолетния град отново ме върнаха там. Този път чрез 
топлата прегръдка на творците му г-н Йордан Кожухаров и г-жа 
Елена Славкова - едни от будителите на Асеновград, отворили 
гостоприемно вратата на читалище „Св. преподобний  Паисий 
Хилендарски“. 

„В началото бе словото“, а от него се роди сърдечното при-
ятелство.

ЕХО ОТ МЪЛЧАНИЕ

Аз не съм те измислила в тъмното
и не съм те живяла насън.
Беше истинска, жива и сбъдната,
беше всичко, което не съм...
Като спомен не бях те отгледала
от слепени парчета живот.
Ти във гърлото беше заседнала –
доброволно оставах ти роб.
И се втурвах по пътя ти стръмен,
все нагоре, нагоре вървях...
Но не ме разпозна и се върнах
като дъх, като вик, като грях.
И не знаех дали съм сред живите.
Скрита в мисли, с тревожни очи
се събирах и вярвах, че има те.
… Ако си ехо защо мълчиш?

МЕЖДУ НЕБЕТО И ПРЪСТТА

И сега пак до теб ще застана.
То не беше любов и отричане.
То не беше самотна отбрана
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и наложено благоприличие.
То не беше любов. Беше скърцане
на несмазани мисли и пози -
земетръсно, трагично разтърсване -
криволичещи в кал коловози.
За грошòве продавахме бисери
и ги тъпчеха в мръсни джобòве.
А не беше любов. Беше слисване -
доброволно приети окови.
Чувам още звъна им стоманен
как обхожда сърдечния ритъм.
Аз отново при теб ще остана
да замеся небесната пита.

АКО СЕ СПРЕШ

Един ли бряг ме викаше към тебе?
Целуваше ме с приливните устни,
а аз като ограбен кораб древен
притихналия залив не напуснах.

Пристигаха бутилките с писма –
една след друга, като чайки златни.
От взиране не можех да чета.
С целувката ми тръгваха обратно.

А после пак вълни и залез ничий.
Солено-бяла лунната пътека.
Озъбена луна. До безразличие.
А корабът полюшва се полека.

Изпратих тръпни залези оттук.
Измръзнах във солената си риза.
Дали да вярвам още в твоя юг
или безмълвен да ме грабне бриза.
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КРЪГОВРАТ
В памет на майка ми

Замръкваше душата ми по чужди,
земи, така жадувани от мен.
С капризите запълвах мними нужди,
а нуждите със доброволен плен.
И залъка оскъден побеждавах,
разделяйки го с непознати хора.
А после под звездите си създавах
и хляб... И дом. И вишня в двора.
Теб виждах, коленичила на прага,
в смирение и трепет да ме чакаш –
една такава, мъничка и блага,
очите си по мене да изплакваш.
Животът ни – летяща въртележка...
На гроба ти ли си това кокиче?
Простила всичките ми грешки
ти разцъфтя да ме обичаш.

ПОСЛЕПИС

Не можех, а и как да мога
да си почивам равнодушен.
И в костите ми лумна огън
от всичко туй, което слушам.
Не съм дошъл да диря сметка,
нито в кошара да ви вкарвам...
Видях бронирани жилетки,
видях и мъст. Видях поквара...
Не съм Христос, че да възкръсна
от оня свят... И да ви служа.

Сърцето ми за миг се пръсна.
Торбата взех и го послушах.

Емилия Петрова-Зъбова
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С каквото мога да помагам
тефтерчето нарамих днеска.
Народе мой, от мен не бягай.
... Забравихте ме. Аз съм Левски.

НА ПОЕТА НИКОЛАЙ ГЮЛЕВ В ПАМЕТ

Няма го зеленото дърво,
дето виждаше го златно.
Споменът е тъжно зарево,
споменът, че няма път обратен.
Днес след теб е глуха тишина.
Толкова дървета повалени.
Тяхна е зелената вина.
Гложди теб. И гложди мене.
Срещна ли по пътя си до Горе
милостта, която тук раздаде?
Срещна ли любимите си хора,
С тях да си? И да те радват.
С теб ли е онази чапла бяла
броди ли в тресавището още
и дали след теб е оцеляла
питам се в безсъниците нощем?
А Марица все така се лее
и в тресавищата - други птици.
Там зеленото дърво златее, 
в златен прах от твоите зеници.
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Антонио Стазола
Antonio Stasolla
Antonio Stasolla nasce nel 1957 in 

provincia di Lecce, in Puglia (Italia).
Nel 2015, assieme ad altri 6 soci 

fondatori, ha fondato l’associazione 
Follereau Italiana Dirittiamoci, con 
le finalità di promuovere la cultura del 
rispetto e dei diritti dei bambini in tut-
to il mondo.

Il suo primo testo di poesie e di riflessioni risale al 1986 e ha 
come titolo FINO ALLA LIBERTA’. Nel 1999 ha pubblicato la favola 
L’UOMO CHE NON VOLLE DIVENTARE BAMBINO. Successiva-
mente ha pubblicato un altro libro di riflessioni e di poesie dal titolo 
QUEL CHE RESTA DEL CUORE, e poi ancora un libro sui diritti 
dei bambini dal titolo LA LEGGEREZZA DI ESSERE BAMBINI.

Ha sempre continuato a scrivere sia racconti, nello specifico fa-
vole per bambini, e sia poesie che risentono anche della sua trenten-
nale attività di volontariato a difesa delle persone fragili e dei diritti 
dei bambini, soprattutto i bambini, perché per Antonio Stasolla sono 
le persone più fragili in assoluto.

E’ in procinto attualmente, nella pubblicazione di un altro libro 
di poesie.

Антонио Стазола е роден през 1957 г. в провинция Лече, в 
Пулия (Италия).

През 2015 г., в съдружие с 6 други членове, той основава 
сдружението Follereau Italiana Dirittiamoci, с цел популяризира-
не на културата на зачитане правата на децата по целия свят.

Първият му текст със стихове и размисли датира от 1986 г. 
и има заглавие „ДО СВОБОДАТА“. През 1999 г. той публику-
ва баснята „ЧОВЕКЪТ, КОЙТО НЕ ИСКА ДА СТАНЕ ДЕТЕ“. 
Впоследствие той публикува друга книга с размисли и стихо-
творения, озаглавена „ТОВА КОЕТО ОСТАВА ОТ СЪРЦЕТО“, 
а след това и книга за правата на децата със заглавие „Лекотата 
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да бъдем деца“. 
Сега той продължава да пише както разкази, по-специално 

приказки за деца, така и стихове, които засягат тридесетгодиш-
ния му доброволен труд в защита на крехките хора и правата 
на децата, особено децата, защото за Антонио Стазола те са 
най-крехките хора.

 В процес на издаване е следващата му поетична книга. 
***

Антонио Стазола за Асеновград
Città adagiata con dolcezza sui declivi dei monti, come un bam-

bino sul petto di sua madre. Amo la storia che si respira nelle sue 
vie, amo le preghiere dei suoi monasteri, amo le sue acque che l’ac-
carezzano mentre l’attraversano. Amo la sua gente aspra ma sem-
plice e generosa, amo la poesia che si coglie ad ogni suo angolo.

Град, нежно разположен в полите на планината като дете 
върху майчина гръд. Обичам историята ти, която диша от всяка 
уличка. Обичам молитвите на твоите манастири, реката, която 
прегръща, докато се лее. Обичам хората ти, отрудени, естестве-
ни и мили. Обичам поезията, която наднича от всеки твой ъгъл.

САМ

Можех да се разлюлея 
като луна. 
Можех да се зарея
в небето. 
Сам, 
както вятърът
обгръща 
платноходката. 
Бурна нощ. 
Очаква се разбиващо 
пътуване, 
с грохот на вълни

 SOLO 

Potrei ondeggiare come 
una luna, 
potrei volteggiare nel 
cielo.
Solo.
Come il vento lambisce
la vela,
note di tempesta 
prospettano 
un viaggio frastagliato,
dove le onde sono ideali 
e il loro fragore
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в скалите. 
Като пълноводна река 
се лея. 
Сам. 
Отчаяни проблясъци,
разпилени зад хоризонта.
Самотни проблясъци. 
Заспали.
Сам.

ОДА ЗА ЖЕНАТА

Жена, кръв от земята, 
земя от кръв.
Обичам небето, 
което се стича във 
вените ти. 
Обичам блясъка на 
твоите слънчеви 
мисли, които 
се спускат да запалят 
самотните ни 
светлини 
и да осветят 
застиналите ни сърца, 
очакващи като 
влакове в гара 
да потеглят към нови 
мечти.
За теб, жена, с аромат 
на разголен дъжд 
и твоят скрит плач, 
като виното, което 
уморени пием

le scogliere. 
Scorro come un fiume 
in piena. 
Solo. 
Bagliori disperati, 
dispersi oltre l’orizzonte
marino.
Bagliori soli. 
Addormentati. 
Solo.

ODE ALLA DONNA 

Donna, 
sangue della terra,
terra di sangue,
amo il cielo che scorre 
nelle tue vene, 
amo le stelle delle tue
idee assolate
che piovono ad 
accendere 
le nostre lampade 
solitarie,
ad illuminare i nostri
cuori immobili, 
come treni in una
stazione 
in attesa di ripartire
verso nuovi sogni.
In te, donna, 
l’aroma della pioggia 
nuda 
come il tuo pianto 
nascosto

Антонио Стазола
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пред огъня на 
вселенската ти любов, да 
обновим душите си, 
за да не се разтворим
в празнотата.
 

НОЩТА Е С 
ТВОИТЕ ОЧИ

Нощ е.
Нощ, със твоите очи.
В тъмните ъгли
се взирам навън.
От твоя поглед 
пламва светлина.
Дълбоко, 
вулканично начало 
усещам в теб. 
И в твоята сила 
заспивам спокоен.
 
ОБЛАЦИ

Облаци, готови да ни 
посрещнат в
призрачна прегръдка.
Облаци, препускащи
влажни в небето.
Облаци, като карнавал
цветни, 
избродирани
от лястовички.

In te, donna,
il vino che beviamo, quando 
stanchi, 
ci fermiamo al fuoco 
del tuo amore universale 
per ristorarci l’anima,
per non precipitare nel 
vuoto. 

LA NOTTE HA 
I TUOI OCCHI

E’ notte.
La notte ha i tuoi occhi.
Mi affaccio dagli angoli
bui.
La luce che divampa ha
il tuo sguardo.
Sento in te
il vulcano profondo delle
idee.
E nella tua forza
mi addormento sereno.

NUVOLE

Nuvole,
pronte ad accoglierci
nel loro abbraccio
trasparente,
nuvole
che corrono sudate nel
cielo,
nuvole a colori
come un carnevale,
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Като спомен
за прегръдка отминала.
Облаци, морски музей
на необятната ни
любов.
 

ОДА ЗА ЕСЕНТА

Есен мистериозна, 
достоен войн на 
сенките. 
Отдаваме ти почит 
да ни подариш 
сълзата си 
и да разкажеш своята
мъка.
Оставаме в твоята 
власт, безмълвни и 
очаровани от 
наметалото, 
с което ни обгръщаш 
топло. 
Не се разбулвай 
и със сладост лека 
проникни чак до 
корените ни,
 като топлина от
 изпечени кестени, 
да ни вдъхнеш една 
друга надежда, 
да се сгреем с любов!

ricamate dalle rondini
come un ricordo,
un abbraccio fugace;
nuvole,
in esposizione
nel museo del mare
cosmico
del nostro amore

ODE ALL’ AUTUNNO 

Ti rendiamo omaggio, 
autunno misterioso, 
degno guerriero
d’ombre,
che ci fai dono della tua
lacrima 
e ci racconti la tua pena! 
Al tuo passaggio 
restiamo muti, 
e sbalorditi dal tuo 
mantello 
che ci scivola addosso 
caldo. 
Tu non ti distrai, 
e con lieve dolcezza ci
penetri
fin nelle radici, 
come il calore delle
caldarroste, 
ad insegnarci 
un’altra speranza, 
a riscaldarci d’amore!

Превод: Емилия Зъбова

Антонио Стазола
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Светла Караянева
Завършила е българска филоло-

гия и лингвистична специализация 
в СУ „Св. Кл. Охридски“. Дългого-
дишен преподавател по български 
език на чуждестранни студенти в 
Аграрния университет и ПУ „П.
Хилендарски“ – Пловдив. Автор 
на стихосбирките „Татковина“ (ИК 
„Светулка 44“, 1997), „В ъгъла на 

чудесата“ (изд. „Хр. Г. Данов“,1999), „Множество думи“ (АИ на 
АУ, 2002), „Аквариум“ (ИК „Жанет 45“, 2004), „Късен колизеум“  
(изд. „Летера“, 2006), „Обсерватория“ (АИ на АУ, 2010). Има 
публикации в редица литературни издания и сборници.

Наградена е със златен плакет за поезия на Третия национа-
лен поетичен конкурс на радио/TV „Веселина“ – 2003 г., сребър-
но лого „SMS – поезия 2005“ /НДК/, годишната награда на Дру-
жеството на писателите – Пловдив за поезия – 2005 г. и 2007 г., 
втора награда на националния конкурс за поезия „Яворови дни“ 
– 2006 г. /Поморие/, трета награда от конкурса „101 години от 
Арменския геноцид“ – 2017 г.

***
Защо обичам Асеновград

Град с атмосфера, запазил благородната патина на времето. 
Станимака – от стенимахос /гр./, тесният проход. Врата към 
планината, към десетките църкви, параклиси, манастири. И лю-
бимият ми Бачковски манастир с излъчващите религиозна мис-
тика икони, аязмото, Клувията... Маврудът, малагата, линовете 
в старите къщи и Чорбаджака. Една картина в Историческия 
музей, изобразяваща защитата на града от кърджалийските на-
падения през XVIII в. Защитниците от различни етноси и вери, 
сплотени в отпора на грабителите. Защото градът е място, огра-
дено и защитено от враждебните външни сили. Някога – с кре-
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постни стени, днес – с духовността на минало и настояще. А 
от Второто българско царство е оцеляла църквата, извисена над 
самия проход. Като страж и духовна обител, която тегли към ви-
сините. И стръмната пътека към нея, за да погледнеш отвисоко 
великолепието на Родопа.

Жителите на Асеновград приличат на града си и той прилича 
на тях. Те носят в гените си етнически различия и прилики на 
граждани, обитавали Станимака и допринесли по свой начин 
за неговото благоденствие. Полъхът на планината и ромонът 
на Чая в горещините. Трудовите делници и празничните дни - 
поминъкът, занаятите, образованието, културата. Личностите, 
родени тук, които днес са имена във всички области на общест-
вения живот. Това е Асеновград.

БАЧКОВО

един охлюв
един охлюв пълзи
един охлюв пълзи бавно
един охлюв пълзи бавно по коритото
един охлюв пълзи бавно по коритото на чешмата
един охлюв пълзи бавно по коритото на чешмата в ма-
настира
мъхът мълчаливо обраства мрамора 

СВОБОДА
...за ябълки – 1 ½  гроша 
/от най-голямата сметка на Васил Ив. Кунчев /

Айвания – златна, алена,
сладка, хрупкава, лъскава.
Зимна ябълка в антерията
на Апостола, спрял край Къкрина.
Да разкваси устата си,
като тръгне пак по пъртината,
през пустинята на България,
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дето още се раждат лъвове.
Но в грозната нощ на Къкрина
търкули се тя в преспите
и чаушите на пусия
я затъпкаха със ботуши.
И юнакът със златна ябълка,
и ламята триглава с фесове
са останали страшна приказка,
появяват се във безсъници.
А когато напъпи пролет,
там – край ханчето, до стобора,
разцъфтява самотна ябълка.
Снежна ябълка с кръв поливана.   

ГРАДИНА ЗА ПТИЦИ

Сред птиците в градината библейска
дърветата отрупани не брах.
И мамеше змията с чародейства, 
но ябълка да взема не посмях.

Долитаха скорци, врабчета, врани,
в черешите пируваха безспир.
Сърцето ми, черешка накълвана, 
се молеше във своя манастир.

Пчели и ангели, и пеперуди 
опрашваха зеления всемир.
А охлюви в дъждовната възбуда
бродираха листа надлъж и шир.

И ето, есента дойде на пръсти.
Овошките обра, цветята скри.
Хвъркатите - заякнали, чевръсти, 
се върнаха в далечните гори.
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В гнездата си и зимата възможна
отнесоха дори и моя грях.
Нахраних птиците. Кажи ми, Боже, 
напразно ли на този свят живях?  

ЛОЗА

И както да ме режете и кършите,
филизите ми ще пораснат пак.
Разлистена от корена до вършето,
ще зеленея от зори до мрак.

А раните от острието хладно,
отронили сълзи от кехлибар,
ще се затворят бързо и отрадно
ще залюлеят новия ластар.

От лоното на чернозема топъл
към хладния лазур се извисих.
И приглушен бе първият ми вопъл
от вятъра, когото приютих.

Като змия ще те обвия здраво
във прилива на пролетна мъзга.
И в зимен скреж, и в лятната жарава
ще те притискам с винена тъга.

През есента – засмяна, утаена –
ще те прогледна с гроздови очи.
И в кипнала от дрождите вселена
ще ти е сладко. И ще ти горчи. 

Светла Караянева
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КРЕПОСТ

Този град те повтаря безкрай.
Този град носи моето име.
И превръща се в ад или  рай,
ако влезеш във него, любими.
Тази порта разтваря крила.
Тази порта е дървена птица.
Тя те вика със писък:  „Ела!“
и кълве от гръдта ми пшеница.

И разграждат се зид подир зид,
падат мостове, стръмни оврази.
Този град е за тебе открит.
А пък портата – Бог да я пази!
 
ТЕБЕШИРЕНО

Сигурно са невзрачни
в пъстроперото множество,
но сега, под заслона на спирката,
две врабчета с ученически чанти,
в очакване на рейса и още нещо,
чирикат, притиснали перца,
а сърцата им пърхат припряно
пред трошиците щастие.
Усмихват се другите пътници,
очакващи рейса и нищо друго.
И едно сърце тебеширено -
Вальо + Мими, затуптява.
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Рамела Бохосян
Родена и живее в град Пловдив. 

Завършва Българска филология във 
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. 
Дългогодишен учител по Български 
език и литература в горен курс – в 
Хисаря и Пловдив. 

Рамела Бохосян пише стихове от 
студентските си години, но активно 
се занимава с поезия от 2014 г. Има 

издадени четири стихосбирки – „Две ноти светлина“ (2016 г.), 
„Разлистваш душата ми“ (2017 г.), „За да съмне“ (2018 г.) и „За 
да ни има“ (2020 г.) с редактор Елена Диварова.

Членува в Дружество на пловдивските писатели, Литерату-
рен кръг „Метафора“ и в Управителния съвет към читалище 
„Възраждане 1983“ – Старинен Пловдив. 

Нещатен сътрудник на БНР, Програма „Христо Ботев“.
***

Събудѝ се със светъл стих
Рамела Бохосян и Асеновград

От дете обичам малкия Йерусалим. Често посещавахме из-
вестната Рибна църква „Света Богородица Благовещение“ и 
Асеновата крепост. Но един град се обича още повече, когато 
имаш доверени приятели в него. 

И така през 2013 г. „случайността“ ме срещна с „културния 
аташе“ на Асеновград – Йордан Кожухаров, в БНР – Програма 
„Христо Ботев“. Там, всяка сутрин в 6 часа започвахме деня с 
рубриката „Събудѝ се със светъл стих“. Познавахме само гласо-
вете си. През 2015 г. по повод 20 години от смъртта на Маестро 
Димитър Вълчев – Асеновградчанинът, се запознахме на живо с 
Йордан Кожухаров. На тържеството беше и проф. Лили Вълче-
ва, сестра на Маестрото и наша близка приятелка от БНР. Праз-
никът уважи и актьорът Вели Чаушев. Това знаково събитие 
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стана повод да напиша стихотворението „Роза за Богородица“, 
което проф. Лили Вълчева съхрани във Фондация „Маестро Ди-
митър Вълчев“... И така, малък е светът, а нашето приятелство 
- все по-голямо и здраво сътрудничество във времето.

 РОЗА ЗА БОГОРОДИЦА
В памет на Маестро Димитър Вълчев

Пред иконата ú поставям
роза,
любимото цвете на Девата.
Пред иконата ú чинно
заставам
и благодаря за всички рози,
които тя в живота на
България донесе.
Благодаря за Светлината и
Поезията,
от нея благословени.
Благодаря за отворената
врата
и за благодатта, извираща
от нея
към земята българска.
Благодаря за „Една българска роза“,
с която Маестрото Димитър Вълчев
вдъхнови,
и с уханието ú земята –
родната,
обгърна цялата със тази 
песен. 
Пред иконата ú поставям 
роза,
любимото цвете на Девата.
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Благодаря и глава
навеждам пред нея,
избраната между жените,
донесла от небето най- хубавата
роза – ЛЮБОВТА.

НЯКОЙ НА НЕБЕТО СВИРИ НА ПИАНО

Музика в Градината вали на капки – 
ноти.
На Душата ми клавишите натиска някой.
Не натиска – гали...
Помилвана. Притихнала. Докосната.
Душата като никога е цяла.
Разсъмва се...
Розите в Градината потръпват.
Ангел е дошъл да ги погали.
Усмихват се насън в роса от капки –
ноти.
Някой на Небето нежно свири на пиано.
На Земята музика вали...

МАДОНА И ХУДОЖНИК 
На Вл. Димитров-Майстора

Майстора стои унесен под вечното Небе.
От сърцето му извира песен.
Ще я нарисува...
Очи и вежди, и ръце, и ябълки
усмихнати зад тях...
Една жена от слънцето изплува,
самата слънце на Майстора 
под четката в ръцете...
Изгряла от червеното на ябълките сякаш.

Рамела Бохосян
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Дошла е красотата да благослови...
Боята капе на земята със слънчеви сълзи.
Жената тръгва към Небето
със залеза от кехлибар...
Майстора я чака горе, целият
във Светлина облян...
Слънчеви сълзи в Душата ми…

МОЛИТВАТА

Моля те, Господи, дай ми
само за час ключа за Рая.
Искам да срещна мама
и да ú кажа, че онова парче
от Душата ми, дето с нея 
отнесе,
за Рождество намерих го 
под елхата...
Душата ми вече е цяла.
Готова е за раздаване.
Като мамината пита, дето
Всяка Коледа правя...
Моля те, Господи, само час
да съм с мама...

НАУЧИХ СЕ ДА ВИЖДАМ ЗВУЦИТЕ

Да чувам цветовете се научих.
Разбрах, че всяка рана времето заръбва.
И всичко трайно се повтаря.
Цветята изсъхват, без  вина
и земетръс е всяка обич,
дошла с Любов да ни накаже.
За кой ли път... като за първи път.
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Как иначе в  студените си нощи
ще бъдем будни и ще пишем стих.

***

ОБОЖАВАМ СВОБОДАТА
да съм зависима от теб, Любов.
От твоето благословение
и богозарна светла същност,
която в Душите ни бродира всяка нощ
и света в неземно ръкоделие превръща...
От сцената ще слезем всички някой ден.
И само ти, Любов, ще продължаваш
живота и човека да твориш
като древен ювелир библейско украшение.
И нека Вярата във теб, Любов, не оскъднява.
Обожавам Свободата...

СУТРИН СЪМ НАЙ-БЯЛА

По-бяла от роса.
Една огромна капка мляко съм.
Ухание на бяла роза.
Сън на птица.
Светла мисъл в паяжинна дреха.
Кристален смях по въздуха.
Ангелска сълза.
Заставам пред иконата.
Забравила съм думите.
Помня само една.
Златен ореол около всяка буква
в нея свети...
Пристъпя сянката ми към олтара таен,
на твоето сърце, да ти я кажа, Боже...
Благодаря.

Рамела Бохосян
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Стефка Тотева
Родена е в село Оризово, Чир-

панско. Завършила е Софийски уни-
верситет „Св. Климент Охридски“ 
със специалност Руска филология. 
Работила е като драматург във Дра-
матичен театър-Враца и като жур-
налист в Радио Пловдив, водеща на 
сутрешен блок, съдебен и крими ре-
портер.

Издала е четири поетични книги - „Между душа и тяло“ 
(1993), „Черен часовник“ (1998), ИК „Хермес“, „Черна трева“ 
(2013) и „Прозорецът“ (2018), ИК „Екобелан“. 

При отпечатването на първата ѝ стихосбирка „Между душа 
и тяло“ поетът Николай Заяков пише отзив в излизащото тогава 
пловдивско списание „Тракия“, в който се казва: „Стефка Тотева 
е поет от първия миг. Стиховете ѝ са прозорец и същевременно 
всичко онова, което той съдържа“.

***
Асеновград – име на приказка и на приятел

Градовете са като хората – срещаш ги и или се разминаваш 
с тях, или те остават в сърцето ти и търсиш срещи с тях... Това 
е и Асеновград за мен. Като ученичка той беше изцяло под зна-
ка на Асеновата крепост, към която се катерехме в романтични 
разходки с приятелки, беше хем наблизо до Пловдив, хем и не в 
Пловдив, нещо различно и вълнуващо...

  В по-късни години други градове ме плениха и живях дъл-
го в тях. Но усещането за Асеновград беше като очакването на 
пролетта – винаги близко и лично... И то дойде – в един момент 
от живота ми Асеновград се свърза с моите стихове – най-съ-
кровеното ми притежание. Просто открих едно професионално 
и много добро издателство – „Екобелан“ и Иван Желязков, коле-
га-журналист и много талантлив писател. Там излезе третата ми 
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поетична книга „Черна трева“, следвана от четвъртата – „Прозо-
рецът“. Винаги с усещането за празник и споделеност – това е 
Асеновград за мен. И приятелите в него – Иван Желязков, Ваня 
Янкова, Йордан Кожухаров, Елена Славкова... Винаги можеш 
да им се обадиш и да чуеш гласа им, да се изприкажеш и да въз-
дъхнеш заедно със своите и техни житейски и творчески пре-
живявания и идеи. Асеновград – име на приказка и на приятел. 
Съвсем близо до Пловдив, съвсем близо до мен.

ПИСМО ДО  ЩУРЕЦА

Къде си в студената зима, 
къде си се скрил?
Имаш ли мъничка стая?
Имаш ли си приятели, имаш ли си любима?
Никой не иска да знае
как живее самотникът  – 
аз искам.
Къде си , щурецо, сега –
да  дочакаме лятото
 и чуя песента ти отново,
а ти – моите стихове…

ЧОВЕКЪТ  НА  ПЕЙКАТА

И ставаш  никому ненужен.
И само мъртвите са твоята  компания,
а  ти си жив и те във тебе още дишат,
но  все не можеш да ги срещнеш,
не отговарят -  ако нещо питаш...
Не знаех колко страшно е
да си единствен жител на земята
и всички да те подминават...
Каквото и да имаш – дворци,
пари, богатство,
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не притежаваш 
нищо.
Принадлежиш  на  времeто,
защото то  е
и  в  началото, 
и в края...
       
КВАРТАЛНО

Сама на пейката
с три гълъба в краката ми,
не е Париж 
и не е кафенето
от песента на Жо Дасен.
В сърцето ми е есен.
Бездомност и тъга.
И много мъртви близки хора.
Осиротели дни, без радост – нощи.
На пейката съм с трите гълъба.
Трохите са за тях,
за мен е Жо Дасен
и споменът за щастие,
останал в песента му.

ДИАБОЛИЧНО

Благодаря ти за глада,
но той роди ожесточение,
а не любов към хляба...
Благодаря ти и за самотата,
но тя не може да ме върне в храма...
След всеки удар, загуба и болка
защо да славя строгия учител,
когато ми отнема всичко?
Божествено не се смирявам,
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защото дяволски съм жива...
Не съм богоугодна, зная,
аз просто съм любов,
която с теб е равна...

***

НЕ СЕ ПРЕКЛАНЯЙ,
не, не се прекланяй! 
Това ми завеща 
и си отиде.
Завинаги.
Опитвам се да бъда силна,
и да се будя сутрин,
и все така да вярвам - 
има някой,  
ще дойде,
мъничко ще постои при мене...
Нали животът затова е даден кратък –
да стигне за едно гостуване.

ПО ДИЛЪН ТОМАС

Онази стомна, от която в детството си пих 
е още пълна... 
И ябълката в моята ръка 
е още изкусителна и млада. 
И все така не знае никой истината за сърцето, 
което плаща най-високата цена 
за своите мълчания и думи, 
да бъде като житното зърно, което 
или дава много плод, 
или остава си в пръстта 
само...

Стефка Тотева
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***

АКО АЗ СЪМ ДЪРВОТО,
останало в здрача само,
ще разлистя  клони за малката птица
да има къде да се скрие.
Ако аз съм цветето,
опънало шия нагоре
ще подаря  на пчелата дъха си
да го отнесе надалече за някого
в капката мед.
Ако аз съм човекът,
когото си чакал,
да помълчим, 
да  изпратим заедно залеза – 
той в някакъв кратък  миг  
прилича  на  изгрев.
 
 ***

ОСТАРЯЛ ОТ БОЛКИ Е СВЕТЪТ
и дните му са преброени,
и в есенно разпятие дърветата горят,
протегнати нагоре.
И котката мълчи, защото знае думите,
които са последни.
И сякаш всичко е изгубено.
Но в тъмното един ПРОЗОРЕЦ –
баща ми от Отвъдното ми свети.  
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Славка Зашева
 Тя е родена през 1972 г. в Плов-

див. Живее и работи в Стамболий-
ски. Първите си стъпки в света на 
поезията прави в ранните си уче-
нически години. През годините е 
редовен член на литературен клуб в 
гр. Стамболийски, който в началото 
на дейността си издава литературен 
вестник. Нейни творби са публику-

вани във в-к „АзБуки“, в електронното списание „Литературен 
свят“, във в-к „Литературен глас“ и във в-к „Словото днес“, 
влизат в сборниците на Националния конкурс за учители твор-
ци през 2013 г., 2015 г. и 2017 г., намират място и в „Антоло-
гия 2020“ на издателство „Български писател“. Славка Зашева 
присъства като автор и в Алманах от конкурса „13 черни кот-
ки: Котката, при която живея“ – 2018 г. на „Български издател“. 
Удостоена е с призови грамоти за участието си в Национален 
поетичен конкурс на името на Пенчо Славейков (2019 г.) и в 
Литературен конкурс „Наследници на траките“ в рамките на 
Международен фестивал „Дни на тракийската култура“ 2020 г. 
Автор е на стихосбирките „Родена от пръст и жарава“ (2014 г.) 
и „Сюжети за вятър“ (2018 г.). Член на СБП и на Дружеството 
на писателите – Пловдив. 

***
Асеновград е обич

Асеновград е един от малкото градове, в които се чувствам 
като у дома си. Не защото го познавам, а защото някак свойски 
и гостоприемно ме посреща винаги. Това е град, в който живеят 
близки на сърцето ми хора. Там под шапката на планината са 
останали едни от най-красивите ми срещи, оттам тръгват пъ-
теките за някои свети и обични за мен места. И не на последно 
място, вятърът, който толкова обичам и разрошва редовете ми, в 
този град не те напуска никога. Асеновград е обич.
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ПАЗАР

Можеше балконът ми
да е над морски бряг,
над златното поле
или над младата трева
на някое порутено училище.
Живея над пазар,
над дългата търговска улица
с безброй дюкянчета и кафенета,
с чудните сергии с аромати.
Пристъпях бавно, едва по сантиметър
и грабих от тълпата, 
която ме повличаше напред,
засищах своя глад
за цветовете ти,
за всички чужди, празни мисли,
които алчните търговци 
ми предлагаха.
За онзи силен и заразен аромат
(гореше споменът за теб
като Агарово дърво),
след който пареше в очите ми,
се пазарих най-дълго.
По обед спираше жуженето,
чистачите измиваха краката на деня
и всичко влизаше 
отново в ритъм.

Аз никога не ходя на пазар.
Там утрините с теб
ги дават скъпо.
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ВЯТЪР В ДЖОБА

Съблича вятърът безсънния балтон      
и уморен отпуска се върху дивана,
заслушан във далечен грамофон,             
с една игличка, дето вае ями.
Сюжети нови сложил под главата
(макар да знае края наизуст),
потъва в изтънелите квадрати
на стаята. Игла рисува блус.
Сънят добива форма на стената,
танцува в двете чаши вдъхновен,
докосва устните – така познати –
на непознатия все още ден,
чиито клепки бавно се разтварят,
по-стегнати от клещи нови…

Разсъмва се върху дивана.
Балтон забравен, с вятър в джоба.

ЧЕШМАТА 
 
Тази чешма, 
до която пътят залита 
и минава през няколко залеза, 
пак ме чака там, на открито, 
камък вкопчила в черната пазва. 
И ме кани 
с тиха песен изплакана 
на моята си амнистия – 
живота да ми върне отнякъде 
и душата ми да почисти.
Да измие праха и чернилката, 
да сложи ред в тънката струя… 
Пред чешмата ще коленича – 

Славка Зашева
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до болка ще се събуя. 
Ще ме носи пак тихият ромон 
към  момичето с плитка през рамо. 
И редят се капки и спомени. 
И е тихо – 
до незабравяне.

МАРОКО

Помня, 
ти казваше,
че косата ми има цвят на пустиня.
И ръцете ти вечно се губеха в пясъка –
дълбоки безбрежия,
безпаметно синьо 
в океански отблясъци.
Абсолютна монархия –
време без граници и пясъчни бури,
залез в Ал-Магреб 
залива контура на нежните дюни.
Помня,
ти казваше… 

В косите отново залязва пустиня.

С АВТОГРАФ

Родени сме да ни обичат.
Изпратени, за да дадем.
Приеман или пък отричан,
навярно Бог те е създал за мен.
Идеята Му е безгрешна,
а времето е само знак,
че срещата нарочна беше
и строфа от стиха Му пак.
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И вече нямаме заблуди -
дори за двама ни е прав.
Разбрахме, че във всеки влюбен
е сложил своя автограф.
Дори със нас да си играе
в сложен и велик триптих,
в очите си четем, че Любовта е
на Бога най-хубавият стих.

ОКТОМВРИ

Някога ще се оженя за теб

тогава, когато жилите ми
ще са изтънели от обич,
ще съм изтекъл хиляди пъти
в канавката
и току-що ще съм погребал
раните от чужди обувки

нима не посадихме сами,
с надеждата да ни топли,
онази стара лоза,
която днес се свлича
от южната страна на студа,

не са ли ръцете ни
пълни със семена
на прииждащия сняг

ми каза едно листо и се откъсна.

Славка Зашева
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Спаска Попова
Родена е в Пловдив. Завършва 

Търговската гимназия в града, бъл-
гарска филология в ПУ „Паисий Хи-
лендарски“ и двугодишна специали-
зация по литература. Дългогодишен 
преподавател по български език и 
литература. Работила е като творче-
ски секретар на Дружество на пре-
водачите – Пловдив.

Печата от ученическите си години. Има публикации в местни 
и национални издания. Публикува в електронни сайтове у нас и 
в чужбина. С поетични творби се включва в различни алманаси. 
Получава литературни награди и грамоти. Взема участие във 
Фестивала за документално кино „Златен ритон“, където дебю-
тира с творчеството си.

Автор на стихосбирките „Спаси се, Спасе!“ (1998 г., второ 
преработено издание на същата през 2018 г.), „Разлистена есен“ 
(2018 г., 2020 г.) и „Пееща тишина“ (2019 г.).

Член е на Съюза на българските писатели и на Дружеството 
на писателите – Пловдив. 

 ***
Асеновград е вълшебно място

Аз му принадлежа. Той винаги е бил във фокуса на моята 
любознателност и мечти. Посещавам го от малка, а като уче-
ничка в средното училище имах близка приятелка, която често 
ме канеше на гости. По-късно като турист съм обиколила всич-
ките му църкви, манастири и параклиси. Гордея се, че ме е да-
рявал винаги с щедри емоции и незабравими гледки. Обичам 
да се завръщам в него, в красивите му оазиси намирам покой и 
се зареждам с творческа енергия. Чувствам го толкова близък, 
сякаш ми е роден град.
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МАГИЯ

Те, моите приятели, са стиховете...
С прегръдка все ме теглят към звездите!
И толкова са смели и открити,
че плуват като златни рибки в дните ми.
Понякога в тях кротко отлежава
горчивото, от вино по-резливо.
Нерядко ги откривам в тишината,
където Бог съдбите ни избира.
Отпивам от магията на жестовете,
които покрай мен жонглират.
Дочувам ги виновно как проплакват,
че никъде не ме откриват.
Душата ми е амфора дълбока
и страшни са пътеките ú нощни,
но всеки път, щом вятърът надникне,
се радвам, че ме мисли още...
Като прашинка тичам из всемира –
прехласната, щастлива и смутена.
И с пролетта върху снега разцъфвам
като прозрачна плетена дантела.
Нарочно ли дъждът със сняг се върна?
Навярно нещо иска да ми каже...
Със слънчева усмивка ме прегърна
и пак закрачи весел по паважа.

НОСТАЛГИЯ

Ти знаеш ли какво е да ти липсва
високото дърво, зелената трева,
къдриците на облачето сиво,
на бръмбара неспирната свирня?
В широката усмивка на небето,
сред пъстроока мараня,



58

как тича гущерът,
подгонен от щурчета,
или орел се стрелка над сърна?

И бяла като сняг, и сладка като мед
е мисълта ми, влюбена в гората.
Там вятърът ме търси всеки ден,
А после се заслушва в тишината...

Ти знаеш ли какво е да си цял:
в копнежа си и в спомена, в тъгата?
Не можеш да си тръгнеш,
щом си дал
завинаги сърцето и крилата си!

СКИТНИЦА

Душата ми се сви от  тичане!
Сега мълчи и си почива.
Ала с жарта на малка скитница
пак облаците в мене срича.
Понякога догонва вятъра,
а друг път през глава се крие.
Пътува винаги за някъде,
подобно весело хвърчило.
Тя винаги е нежна, искрена.
Усмихната, ръка протяга.
Дори когато съм потисната,
с прегръдката си ме надбягва.
Щом с поглед кротък заговори,
отново пак за път се стягам.
Като написано писмо е,
с което моят сън си ляга.
Душата ми е пъстро птиче,
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криле за дълъг път разтворило.
Гнездят мечтите ú обичащо...
И в тях се смея, без да споря.

ВСЕКИ ДЕН

Всеки мой ден е стръкче надежда
от молитва в дъждовната пролет.
Избуява душата му чиста,
щом си среше крилата за полет.
Той е винаги смел и усмихнат.
И е дързък – все гледа нагоре.
Всяка сутрин прегръща простора,
а в росата се къпе на воля.
Всеки мой ден е нова пътека,
късен залез и приказка чудна.
Вместо мен се шегува и спори
с невъзможни и трудни теории.
Всеки мой ден е кръст и посока.
Крехка рана по силна десница.
Той е пристан, поличба и спомен...
Лист щастлив от живот пълноводен.

МОЯТ СВЯТ
На Петя Дубарова

Плетачка на изкуствени дантели...
Това съм аз, това съм аз!
Попитайте за мене Ботичели.
Светът се буди в този час...
Когато в бялата ми дреха
пришиват обич пак звезди,
разплитам всяка неутеха
и неуверени следи.

Спаска Попова
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Сънувам облаци, дървета
и викаща ме  топлина.
Пътувам в звездните полета
и пия лунна светлина.
Поглеждам към лица, с които
отровни ветрове делих.
И пак ръка протягам скрито
към всеки недовършен стих.
Такава съм: гнездо за обич...
И жадна, чиста светлина.
Живях красиво, без да моля.
И няма да се променя!

ПЕСЕН ЗА ДОБРОТО

То е слънчев лъч
в небето намръщено.
Цвете усмихнато.
Листо затичано.
Песен на щурче.
Стих неизречен.
Протегнало ръце дете,
за да бъде обичано.

Като кристала чупливо,

доброто е неповторимо.
Има само едно лице
и затова е уязвимо.
За разлика от злото,
което е с много маски,
доброто е зримо.
И е тъй необходимо...

А не го пазим!
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Цвета Михайлова
Тя е родена в гр. Дупница. Пише 

стихове и кратка проза от учениче-
ските си години, но съдбата я повеж-
да в друга посока. Завършва ВХТИ 
- София и по разпределение започва 
работа като инж.-химик в Пловдив, 
където живее и до днес. 

Издава първата си стихосбирка 
„Ще избледнее кадифето на очите 

ми“ през 2012 г. Следва „Да отложиш любовта“ – 2013 г. „101 
въртележки от грешки“ издава през 2015 г., а през 2017 г. –              
„Кога мечтата боли“. На следващата 2018 г. излиза в превод на 
френски език поетичният ѝ сборник „Нещо повече“, приет ра-
душно от любители на поезията в Южна Франция. През 2019 г. 
авторката издава своята първа детска книга „Моята азбука за 
животните“ – една своеобразна енциклопедия в стихове.

Нейни стихове са отличавани с награди и грамоти при учас-
тие в Национални литературни конкурси. Има множество пуб-
ликации в литературни вестници и списания. Член е на СНБП и 
Дружеството на писателите – Пловдив.

***
Асеновград през погледа на Цвета Михайлова

Асеновград е един специален град, едно място, докоснато от 
Бога. Първият ми контакт с него беше чрез моята свекърва Еле-
на Шекеримова - нека е светла паметта ѝ!

Като истинска коренячка – асеновградчанка, тя излъчваше 
позитивност и вродена изисканост. Деликатна, с много сръчност 
и домакински умения, тя успяваше без много думи да внушава 
и да насочва вниманието към необходимите неща. По-късно, 
влизайки в контакт с част от пишещата творческа интелигенция 
на Асеновград, бях учудена да преоткривам отново тези черти, 
съчетани с оригинален творчески заряд и действеност.
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Тази невероятна огърлица от чудодейни храмове и паракли-
си в града, множеството манастири наоколо, навярно не е слу-
чайна. И вероятно е извор на сакрална енергия и духовност, кое-
то обяснява особената притегателна атмосфера на Асеновград и 
неговите жители, както и на цялата околност.

Благодарна съм, че познавам такива надарени личности като 
Василка Дойчева, Елена Славкова, Йордан Кожухаров, писа-
теля „пришълец“ от Лондон Никола Филипов, талантливите 
участници в Литературния клуб „Орфей“ и културната общест-
веност на града. И много други. Отдавна исках да напиша сти-
хотворение за Асеновград и това се случи спонтанно по повод 
на 85-годишния юбилей на майстора на художественото слово 
Йордан Кожухаров.

АСЕНОВГРАД
На Йордан Кожухаров

Градът на цар Иван Асен –
пресечна точка с меч и огън.
Сега е светло озарен
във незабравен кът от Бога.
Присъстват знаците
в икони и скали,
опазвани през векове с омая.
Легенди, тайнства, саги и борби,
преплетени във шепота на Чая.
А ти докосваш всичко със дъха си,
със словото градиш вселена чиста.
Вечерник пролетен край тебе ръси
като дъждец отронен цвят и листи.
Градът и след русото лято е в плен
от светлината – пастелна и кротка.
И мъдър е тихият есенен ден
с неуловима въздушна походка.
А засветят ли бакърено тревите
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върху шарената черга на баира,
ще затъгува лятото,
ще запримира
по сребърните струни във косите…

ПЛОВДИВ

За първи път, когато те видях,
ти беше зимен, горд и непознат.
Безкрайно млада ли защото бях,
за миг се влюбих в тебе, вечен град.
Със Седемхълмие белязан. Ветровете
са те изваяли от розов сиенит.
Оглеждали се в теб суетни вековете 
с печата неподправен
от хубост и магнит.

Ревниво пазя спомена за тая младост,
която под южната ти ласка разцъфтя.
Със седем лъча разноцветна радост
как ме докосна лятната дъга.
Изглежда всичко отстрани по-лесно.
Заради теб, любов, сто пътя извървях.
Над люлката с две стръкчета небесни
най-съкровените си песни аз изпях.

Сега бавно, като тежка плитка сплитам
в едно мелодия, надежда и живот.
Усещам върху раменете твоя ритъм
и ме зарежда магнетичният ти код.
В тебе, слънчев град, не се родих.
И нямам тука брат или сестра.
По пътя уж случайно се отбих.

А ти ми стана болка.
И съдба.

Цвета Михайлова
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ПРОЛЕТНО

Живот,
не спазвай скучни правила!
Преодолей дистанцията до нещата!
И накажи ме с несбъдната,
но и със сбъдната мечта…
Статуквото променяй –
като насрещен вятър!
И опази от облаците късче синьо –
да ме превземе поривът му чист,
да ме разтърси като младо вино!
И хлорофил да потече във всеки лист.

А зашумят ли пролетни капчуци –
не спирай! Нека чудото Живот
да прозвъни в заспалите улуци,
във целия
обезверен
народ!

ОРИС

Не ми предричай бъдеще голямо!
Противопоказно ми е на слънце да стоя.
Аз цял живот била съм в сянка само.
Орисница съм имала с тъмни очила.
Родих се призори. С една наивна
 и сутрешна представа за света.
В кутийка още кътам малка гривна
с око мастилено. Да пази от беда.
От втасало тесто съм. С непремерена
щипка безразсъдна доброта.
От нея стъпвам някак неуверена 
и може би, докрай ще съм така… 
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Понеже стана дума за Доброто –
сега модерно е
да се направиш на жалон.
Да се забиеш яко. Да издигнеш мото:
„Доброто е праисторически синдром.“
И постепенно стойностите се размиват.
Превземат връх измислените правила.
Над естеството на живота се присмиват.
Безпътната риза надява нощта…
А като луди
дните ни препускат.
Наоколо дечица плачат.
Наметната с воал се спуска
неусетно
Зоната
на здрача…

КОГАТО ВЯРВАШ

Дори в най-лепкавата тъмнина
искрица от надежда ще засвети.
В отчаяния лабиринт на мисълта
ще кристализират рими на поети.
Гранитения обръч ще разкъса.
Всред хаоса ще открои пътека.

Не питам рано ли е или късно,
щом е видял посоката човекът.

Цвета Михайлова
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Радка 
Атанасова-Топалова
 Родена е в гр. Батак. Инж.-тех-

нолог по професия. Живее и твори в 
гр. Пловдив.

Автор на пет поетични книги: 
„Шепа светлина“ (2004 г.), „Хляб 
и пръст“ (2006 г.), „Дъждовни очи“ 
(2009 г.), „На тишината гласа“ (2015 
г.), „Коя ли съм?“ (2017 г.) и на Исто-

рия на ТД „Руен“ – гр. Пловдив (2007 г.).
Награждавани стихове - в Национален литературен конкурс 

„Пролет моя“, „Мила Родино“, „Любовта“, „Есенни щурци“, 
„Лирични гласове“, „Нов живец“ - Атина, „Наследството на тра-
ките“, „Човекът на новото време“ и др. Участия в Международ-
ния фестивал за поезия „Духовност без граници“, в литературни 
четения в Пловдив, Асеновград, София, Одрин и Солун. 

Публикации във в. „Литературен Пловдив“, „Литература и 
общество“ - Варна, вестник на българите в САЩ и Канада  „Бъл-
гария сега“, „Литературен глас“ - Стара Загора, „Словото днес“;  
в списанията „Матадор“, „Родопско слово“, „Невидимият хълм“, 
„Кула“, „Птици в нощта“, „Читалище“; електронно списание 
„Литературен свят“; в литературните сайтове Plovdivlit, Litinfo, 
EuroChicago.

Член е на Дружеството на пловдивските писатели, СНБП  и 
СБЖ.

***
Какво е Асеновград за мене?
Мястото, което ме зарежда… като в храм.
Тук всеки камък е история, а Асеновата крепост е стожер и 

взор към Родопа планина. 
Мястото, откъдето тръгват туристическите пътеки
към Лале баир, Анатемата и много красиви кътчета.
Към тайните на Свети Кирик, параклисите, горските цветя
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и невероятните планински митарства.
Към местата, откъдето тръгват поетичните пориви и вдъхно-

вения.
Българският Йерусалим носи специално усещане.
Асеновград е град на поетични срещи и събития, които се 

помнят с втъканата в тях българска традиция.

ЕЛЕГИЯ

И си мисля - един ден
ще съм жилав корен,
в ръцете на ветровете.
Недодялан, чепат клонак
на самотна скала в сянката.
Лепка в ботушите на съдбата.
Срутена каменоломна.
Зелено листо на суха бреза.
В тиха дъбрава- на реката бързей.
Грешка  на звездоброеца.
Изгубен петак.
Непозната антика.
Или стенобойно оръдие,
 ако има стени както сега
…между хората.

БЪЛГАРКА БЯЛА 
На Елена Диварова

Тръпна изуваше баба  калцуните
и си косите приглаждаше.
Дрънваха знойно пендари
във  транса. В жаравата.
Падаше близко над нея небето.
Кръшната… стъпка във стъпка,
лееше думи песен в полето.
Малка икона от скута ú гледаше.
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Бог бе наблизо, макар отвисоко.
А пък земята напукана беше,
под нозе бели, бедра стройни.
Ситната, ситната, ситната…
а във очите- бури и слънце след мълния.
Бавно обуваше баба калцуните.
Българка бяла… Вселена безмълвна.
Хайде, девойко! Боса и силна! И мъдра!

СЕЗОНИ
На Йордан Кожухаров

На двора вишната е полудяла
да пръска цвят и аромат.
От слънцето огряна цяла,
със слънчев плод дарява този град.
И скрила под сърцето си сезони,
в годините останала е стройна.
Тя - пролетна сълза е на икона.
Във клони скътала плода достойно.
И сякаш стих е вишната на двора.
Издънките се хващат здраво за земята.
Щом плодове даде на хората,
остава в тръпката на всеки цвят.

КЪДЕ ЛИ?

Къде се е запилял оня щурец
на детството ми от ливадите?
Търся в задънена пустош,
търся в душата си.
Къде са запиляни светулките
приютявани в шепите?
Някъде по пътя ги разпиляхме
или по площадите.
Къде са разпилени мечтите?
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Някъде сред годините,
като продупчени сребърници.
А къде са годините ми?
Изгубени в косите от нови нюанси.
Бронирани за световете непознати.
Една тропосана по тялото следа,
за бенките и вените ни по ръцете.
А всъщност само тя остава… светла.

ОПИЯНЕНИЕ

Опива слънцето през лятото
и наедрява в слънчогледите.
В несбъднатото вино.
В зелената интимност на полето.
Опива…
И в погледите свети.
На риган и на мащерка ухае.
Във шепата на вечността 
поляга на живота нишката.
И ни дарява с любовта на Боговете.

КЪМ НЕБЕТО

Прегази времето духа.
Свещеното начало. Знамената.
И на историята тихите могили.
Земите със безплодни идеали.
Прегази детството. Невинността.
Пред погледа на старите икони.
Присви се хоризонта някъде
зад яловите ниви.
И тръни плъзнаха,
наравно със змиите.
Реки в душите щом пресъхват,
се превръщат във  стихии.

Радка Атанасова-Топалова
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Но стъпкан и обезверен,
духът във угарта смален, 
в браздите нови ще поникне.
Със най - горещата сълза,
в небето ще политне.

ТРАКИЙСКА КРЪВ

Тракийска е земята ни.
Танцува в жилите тракийска кръв.
Под стъпките на нестинарки, жрици
се гъне черноземна пръст.
Саханите преливат с мед и мляко.
Хамбарите от житото пращят.
Светилищата тръпнат под курбани.
Със чанове  родопските стада звънят.
Земята ни - тракийката богата,
е музата на светлия Орфей.
Една легенда - истинска и свята,
тъй както Дунав… продължава да се лей.

ЩЕ ЗНАЯТ

Ще зная тайните ти стари,
горо моя! Гюл ти, мой червен!
И скрито болката ще пари
историята щом загложди в мен.
Ще знаят птиците по жицата
и оня горд, тъй величав орел,
кое е истина, кое - измислица.
Венеца трънен, кой го е изплел.
Ще знаят бурите и върховете…
А урвите за векове напред -
и във пустиня ще разцъфне цвете,
щом има ек Кубратовия, стария завет…
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Ради Радев
Ради Радев е роден в село Боля-

рино, живее и работи в Пловдив. Из-
дал е две поетични книги – „Пеещи 
безумства“ (2012 и 2019 г.), „Дама 
Трефа“ (2018 г.) и няколко в проза – 
„Галерия от гротески“  (2008 г.), „Та-
ласъмски хроники“ (2019 г.), както и 
книги в електронен вариант – също 
проза. През октомври 2021 г. издава 

нова книга с хумористични разкази  „Циркове и щуротии“. Член 
е на ЛК „Николай Гюлев“ – Пловдив.

На Международния поетичен фестивал „Есенни щурци“, ав-
густ 2021 г. - в с. Горски извор, Ради Радев получава за своето 
участие наградата на Съюза на независимите български писате-
ли. Под печат е поетичната му книга „Парчета гняв“.

***
Ето защо обичам Асеновград

По света има много красиви места, но е доста въодушевя-
ващо да обичаш всичко, което ти харесва. Когато ми зададоха 
интересния въпрос: „Защо обичам Асеновград“, аз отначало 
реагирах по същия начин, както, ако да бяха ме запитали защо 
обичам Каспичан или Турну Мъгуреле, но после се сетих за 
нещо, което ме свързва по някакъв начин с него. Разбира се, 
ще пропуснем обсъждането на черквите и манастирите, защото 
вече го направихме. Ситуацията е по-различна. Някога бях вой-
ник там и сега, като се замисля какво ми е харесвало по онова 
време, си спомням за нещо съвсем човешко – жените, разбира 
се, предимно младите. Вероятно, освен харесването, съм ги и 
обичал, което не значи, че се е стигало до взаимност. Какво да 
ги правя – изпуснали са момента. Сега – половин век по-късно 
– отново си задавам същия въпрос и констатацията е, че рабо-
тата се е усложнила съществено. Любовта ми се е пренасочила 
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вече по посока към Винпрома и се замислям предимно за ка-
чествата на онова чудесно Станимашко маврудово вино, където 
към етикета се мъдри загадъчното пояснение „резерве“, явно от 
най-дълбоката бъчва. Ами тогава наздраве!

НАЗДРАВИЦА         
На Йордан Кожухаров

Едно за тебе и едно за мен. 
Маврудът е от ланската резерва.
В такъв безумно светъл ден
безсмислено е да се късат нерви.
Бих пийнал от въпросния балсам.
Не може тъй да се умре от скука.
Бъди добър, подай едно насам,
жив-здрав да си и хич да не ти пука.
Маврудът може и да отлежи.
И аз край него отлежавам.
Приятелю, за нищо не тъжи,
доливай си и продължавай!
Направено е всичко със мерак.
Меракът никога не остарява.
Човешко е да си долееш пак – 
със пълна чаша и наздраве!

26 .03. 2021 г.
Честит рожден ден, приятелю!  

ВРЕМЕ

Ще се отбивам пак, ще се отбивам
на спомена в залязващия здрач.
Дойдох за миг. Дойдох и си отивам
среднощ като нестихващ плач.
Бих искал само да си поговорим,
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че цяла вечност премълчах
с тъгата на самотни метеори,
с безброй звезди и звезден прах.
За себе си сега ще ти разкажа,
че много малко споделих.
Препускайки след сенки и миражи
превърнах болката си в стих.
Но миналото няма да възкръсне.
Притихнал е вселенския парад.
Сега е вече много късно
и няма връщане назад.
Почакай ме край нощния прозорец.
Там тъмно е от чакащи очи.
Когато тишината заговори
ще помълчим. Ще помълчим.
В безкраен път, в безкрайна върволица
прелитат птиците без глас.
И, ако кацне на перваза птица,
да знаеш, че това съм аз.

ДО МИНОР

Когато предозирал съм с горчилките
и ляга мрак в тъгата на пиано,
аз сипвам зной в душата на бутилката,
а музите са луди и пияни.
Когато натежава отчаяние,
защото някой пак си заминава,
събират вик от хиляди мълчания
обречените на забрава.
Аз чувам нощем шепота на виното
сред паузите на ридаещ вятър.
И сричаше си зимата в комините 
измислици за циганското лято.
Но има още пристани за живите

Ради Радев
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в небесната безбрежност на звездите.
Танцуваха неземно самодивите
с усмивки от съня на Афродита.
Но вече позабравиха ме музите 
и явно песента ми е изпята. 
Магия има в „Малка нощна музика“
и в блясъка на „Лунната соната“.

ИСТОРИЯ
На Асеновград и неговите
пазители на историята

В капана сте. Предайте се без бой
и може би ще ви оставя живи!
Ний силни сме и много сме на брой - 
безсмислена е всяка съпротива.

А този град ще бъде разорен.
Реших да го затрия безусловно.
Предайте ценностите си на мен,
защото всички сте виновни!

Виновен е и смешният ви кмет - 
със всичките му дипли от коприна.
Възлагам да изпие той на екс
бидон с боза и кофа вино.
Но тъй като добър съм по сърце,
прежалил съм безсмъртното си его,
оставям ви във негови ръце – 
млъкнете и разчитайте на него!
Така че има още шанс.
Повярвайте и се молете!
Бозата, впрочем, е за вас,
а виното – за боговете.
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Тъй рече рицарят Вилардуен.
И слушаха го всички ескувити
Градът край Чая е спасен,
но беше виното изпито.
Софрата, значи, е добра.
И няма нужда от раздори.
Светът превръща се в софра,
когато виното говори.

ОЧАКВАНЕ

Навярно милостивата съдба 
в безбрежната си щедрост ме приветства. 
С фонтаните на плачеща върба 
люлее се далечното ми детство. 
Удавиха се нощните певци 
в сълзата на притихналото вино. 
В цигулките на есенни щурци 
ридаеше духът на Паганини. 
Но има още за щурците шанс 
и светлина за цялата вселена. 
В миражи от пламтящ протуберанс 
сънуват обич всички преродени. 
Рисувам път и сенки от крила – 
в безкраен път – безкрайна върволица. 
В талазите на синята мъгла 
прелитаха мигриращите птици. 
Магията на твоите очи 
понякога ми липсва до полуда. 
Но няма те. Сега ми се мълчи 
в очакване да стане чудо. 

Ради Радев
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Милена Стоянова
Родена е на 30.10.1958 г. в Плов-

див, с полувисше медицинско об-
разование и 23 години стаж по спе-
циалността. Има литературни изяви 
от 2001 г. в студио „Младост“ с худ. 
р-л Николай Гюлев. Награждавана 
на „Мелнишки вечери на поезията“ 
– 2002 г. и 2003 г., на „Кулски поети-
чен панаир“ – 2005 г., през 2016 г. с 

отличие от Столична община на конкурса „В полите на Вито-
ша“, с публикации в национални издания. В момента подготвя 
за издаване дебютна поетична книга.

***
Етюди от близкия град 
или защо обичам Асеновград

Като че ли още не е любов. Привличане някакво – смътно, 
несъзнателно, дълбоко. Може да е заради близостта – около 
двайсет минути с автомобил и си в полите на Родопите. Орфее-
ви пътеки и предания обгръщат Евридикините гиздила, уха-
ния. Помня, четири-петгодишна съм, пред поляна с разцъфтели 
сини минзухари. Късам и късам, ръчичката ми вече не побира 
нежните стръкчета, разпиляват се, а аз продължавам – искам 
всички да обера. Суетя се безпомощна – какво да правя, как да 
ги запазя завинаги! Аз и майка в Пампорово. Ученическите ла-
гери с упоителен дъх на смола, червенеят изкусително ягодки, 
боровинковосини са пръстите, летен слалом с дъски по трева-
та... И всичко това започва оттук. И по-точно – и оттук, защо-
то сами разбирате, планина не се явява от едно място, макар и 
то да е петдесетхиляден град като него. Тя, планината, затова е 
планина, защото се въздига от много места, има много началà. 
И Асеновград е такова начало, но близостта е само част от оч-
арованието. 
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Допускам, че има нещо общо с реката. Израснах край Мари-
ца и не мога задълго да се отделя от нея. Поглеждам от терасата, 
а тя: „Бълбук-бълбук-бълбук. Бълбук-бълбук. Бълбук...“ Мину-
ти са понякога достатъчни, да унесе ведическото ѝ спокойствие. 
Спирам на моста да я погледам – винаги го правя. Една река с 
много имена: Чая, Асеница, Чепеларска, Сребреница, Златица, 
Алтън дере – течащи като нея през годините. Питам се: „Има ли 
друго, което по-добре онагледява времето?“ От едната страна 
донася, от другата  отнася; от едната идва, от другата си отива. 
И никой не може да отмени това. Остават движението, устре-
мът. И Силата, която крепи всичко наоколо – рафтовете с топли 
погачи зад автогарата; тъничкото дърво със зреещи нарове на-
сред тротоара; стръмните ридове на Чернàтица; развеселените 
роми, насядали край ъгъла на кръговото... Неуловима, непод-
властна Сила – сякаш много по-осезаема и неоспорима тук, в 
това сгушено до планината градче с пет манастира, седемнай-
сет църкви, петдесет и осем параклиса. Магия е, някаква тайна, 
витаеща над долината, а може би не една, може би са много?...

Или е неизличимото послание на цар Иван Асен, изкусно из-
сечено в камъка на величествената му крепост и останало непо-
кътнато от безбройни битки и завоеватели. Продължава да бди 
като воин над народа си. Едно изречение, в което е казано всич-
ко, нужно ни и днес. Особено днес. И хубаво е всеки да отиде и 
прочете. И разтълкува го – за себе си, за рода и съдбата си.

А утрото над всичко пръсва пленително розови облаци – не-
бесен поздрав са навярно от маестро Вълчев:

„... И не забравяй нито ден
ти таз българска роза... и мен.“
Музиката плисва, бълбука, клокочи, залива пустия площад, 

изпълва улици, дворове... Песен, започнала и оттук. Защото пе-
сента – и тя е като планината – започва от много места, издига 
се високо и далече, не можеш да ѝ се наситиш!...

„Нека тя да ти разкаже с ароматния си глас
за Балкана, за морето и за всички нас...“
Танцуваме с Маестрото, ефирната ми дълга рокля не докосва 

белокаменния дансинг...
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Опомням се в прегръдките на домакините. Свитъците с ли-
стове трепкат в ръцете им като листенцата на храстите, обрасли 
край порутените зидове на крепостта. Данчо Кожухаров, Васил-
ка Дойчева, Елена Славкова, Виктория Стефанова, Фани Йорда-
нова... – групата оцелели воини отново са на пост, очакват.

И втурват се строените редици,
ехтят словата, храбро се сражаваме
за онзи древен надпис на скалата.
Ръцете ни още парят на раздяла. В очите проблясват вълнич-

ките на Чая. Тръгваме, а ми се иска да остана. На излизане от 
града се обръщам – закачливо намига със светлинки.

Мотрисата се спуска в привечерния сумрак. Преди една от 
срещите  попитах: „Защо точно в Асеновград?“ И си припом-
ням думите на Ники Гюлев, светла му памет: „Хората са много 
сърдечни, много гостоприемни, много сме близки с тях. Ще ти 
хареса, ще видиш...“. В цялата композиция сме няколко чове-
ка,   но на пловдивската гара многозвучна навалица препълва за 
минути вагоните. Ученици, младежи, възрастни – изцедили до 
капка топлия септемврийски ден – поемат към дома. „Не е само 
магията.“ – мисля си. Има и бъдеще. 

ЕНЬОВДЕН

Щурците – 
чуваш ли щурците?
Вопъла, замръкнал в две крила.
С листенца как докосват се брезите –
утихващи,
по-призивни след миг.
Над хълма светъл взор,
безмълвен
и съживени пръстите...
Дали ще сме виновни?
Как близо,
колко искрено 
небето вещае древния си код – 



79

космически,
неразгадани символи.
Омайник-стрък ни прекадява
и изтриваме сълзите на трева.

НИКУЛДЕН
На Н. Гюлев

Две риби и евтино вино.
Словата ‒ вятър на въже,
до пръсване в платната ‒
белите им ризи.
Четирикамерни сърца 
тресат ръцете,
в сгърчените чаши кипи, 
бушува и се плиска времето.
От гърлата им бездънни
потъналите кораби изплуват
и чезнат в мрака невредими.
Късат се платната. Бурята е близо
и алчно погледите святкат.
Наддават за цената на миражите,
с колко възела се стига хоризонта,
колко унции е вярност на приятел,
когато се обадиха сирените.
И корабът се щурва без посока,
без капитан и мостик,
сандъците с изтръгнати ключалки ‒
и руква в океана  злато...

Тогава онемяха рибите!

Милена Стоянова
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Нели Бекярова
Тя е от Пловдив. Завършила Рус-

ката гимназия и руска и френска 
филология в Софийския държавен 
университет. Била е 38 години учи-
телка. Освен спрягане на глаголи и 
скланяне на съществителни, душата 
ѝ търсела себе си в стихове, отнача-
ло плахи и наивни, докато се усъ-
вършенствали и “станаха прекрасни 

стихотворения, обект на внимание на големи майстори на мере-
ната реч.“ Участвала е и печелила конкурси за поезия и проза. 
Има няколко издадени стихосбирки и прозаични произведения  
- „По жаравата“, „Нелиада“, „Ледени висулки“ – поезия и „Лу-
ната е виновна“ и „Заложнички на мизерията“ – проза, която 
възбужда интереса на един конкурс на мемоарна литература. 
Има още готови чернови, но не е сигурна, дали някога ще им 
дойде редът. 

***
Градът на любовта и на радостта

Баща ми е завършил право в Софийския университет и пър-
вото му назначение било в Асеновград в Земеделската банка. 
По негово настояване майка ми станала учителка в село Горни 
Воден, недалече от града. Били приятели от много години, но не 
смеели да създадат семейство, докато татко не завърши юриди-
ческото си образование и не си стъпи на краката.

Пак по негово настояване я назначили в близкото село, за 
да могат да се виждат по-често. Имали сериозни намерения за 
дружбата си.

Майка ми разказваше колко щастливи били, като се срещали. 
Обикновено събирали приятели и обикаляли из прекрасните 
гори. Пеели, смеели се, фотографирали се и събирали сили за 
щастие и радост през следващата седмица. С тояжки в ръце-
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те прескачали баири и поточета на крилете на любовта. Много, 
много години след това, майка ми със светнали очи разказваше 
колко били щастливи.

Обичаше да разказва за една екскурзия. Нямала будилник. 
Затова помолила момченце от нейните ученици да  я чака пред 
вратата на квартирата ѝ рано сутринта, в шест часа. Приготви-
ла си багажа и си легнала рано. Нощта била тиха и спокойна. 
Лятна нощ. Изведнъж посред нощ чула стъпки под прозореца 
на квартирата си и подсмърчане. Отишла да види кой е. И що 
да види – детето, което помолила да ѝ прави компания до града, 
седяло под прозореца, треперело в нощния хлад и подсмърчало 
в студа. Борко бил крехко и мило детенце, за което тя си спом-
няше с умиление. Излязла навън и го попитала:

– Борко, какво правиш тук посред нощ?
– Ами, госпойце, нали ми казахте да дойда рано у вас? Пък 

ние нямаме будилник…
Майка ми го прибрала от поста и го сложила да спи. И двама-

та спали неспокойно, но детето все пак дремнало…
 Майка ми беше човек на хигиената и реда. Много трудно 

свикнала със селския ред в къщата на село. Бабата много обича-
ла да прави тутманик и мекици. Един  път ѝ казала:

– Ела да видиш как ги правя!
И започнала да меси тестото. Винаги на носа на бабата има-

ло една капка, готова всеки миг да падне. Подсмърчала, триела 
носа си с ръкав, докато капката капнала в тестото. Майка ми 
се извинила и излязла отвратена. Оттогава тя не ядеше тестени 
изделия.

Аз също обичам да се разхождам из града с прекрасни-
те черкви. С приятелки и гаджета съм обикаляла по горички 
и пътеки, наслаждавайки се на прекрасните изгледи, печейки 
се край крепостната стена на старинната църква, празнувайки 
празника на Свети Никола  с печен шаран и чудесен фасул. Асе-
новград за мен си остана град на радостта.
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ВИК ОТ ВЕЧНОСТТА

Чувам звън  на остри саби
край немеещата крепостна стена.
Носят се предсмъртни вопли, въздишки слаби,
на хора, поели път към вечността.
Чувам гласа на великия им пълководец.
Слънцето огрява златните доспехи.
На смелите  ромеи най-върховен водещ,
с лаврови венци за хиляди успехи.
Мнозина вече са в небитието 
със забоден във гърдите меч.
Оставили са кости сред полето
след неравна героична сеч.
Мъже с железни като чук десници
гонеха врага от поруганата земя . 
С гърди космати, с кървави десници,
убиваха с един замах врага.  
Вождът им препускаше  на белия си кон. 
Вятърът вееше буйната коса.
Споменът го водеше към разкошен дом,
към жена му и малките деца.
Той искаше обезателно да има
тази богата тракийска земя.
Скоро щеше да настане зима,
а траките пазеха ниви и лозя.
Кой им помагаше да оцеляват – 
Бог Тангра или Бог Перун?
В труден миг силите се утрояват,
водени от благословен божествен ум.
Край Станимака  сега е тихо.
Няма боеве и люта сеч.
Уплашени, ромеите се скриха
в сенките на боровете надалеч.
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Остана старата крепостна стена,
попила кръвта на   храбри племена
в защита на родната земя,
в прослава на горди страшни времена. 

ДРЕВЕН ГРАД

Ехото от вековете
трепти в утринната мараня.
Звън на саби, от вятъра донесен,
стонове човешки, бойна суетня.
И свирня на кавал и гайда, 
песен на хлопки и стада,
музика, полетяла към Всемира,
радост вечна и тъга.
Руини след столетни свади,
останки  от църкви онемели,
отпечатъци от кръв и от засади,
шепот на герои, в неравна сеч умрели.
Тътен на историята глух
разказва за битки, поражения.
Кръв и вино са се лели тук
под жестокостта на огнени сражения.
Сега тук царува тишина
сред хаоса на хилядния град.
Спи славата, вплетена в крепостна стена,
венец от величие и светлина.
Виждам царя с гордо вдигната глава.
Рее поглед към бурната река.
Протяга с благослов ръка
и се търкулва по лицето му сълза.            .
Вятър бе довял зрънце,
оцеляло някъде в полето.
От него ще поникне нов живот, 
в града на Иван Асен, оцелял във вековете.

Нели Бекярова
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ОБЪРНИ СЕ С ГНЯВ НАЗАД
 
Обърни се с гняв назад,
 когато много си обичал,
 избягал от душевния си ад,
 едно любимо име сричал!

Не можеш да си хладнокръвен,
когато някой те предава
и потъпкал си душа безмълвен ,
а искрите са раздухали забрава.

Обърнат ли ти безразлично гръб,
бъди гневен, не прощавай!
Застанеш ли на кръстопът,
гаси пожара и веднага се спасявай!

Огънят опасно овъглява.
След себе си оставя пепел, прах.
В лапите му не оставяй
душа за въглен, звънчета весел смях.
Пак съм жива.
Отново оцелях!
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In memoriam

Надежда Бонева 
обичаше Асеновград

На 07.12.2018 г. тя напусна този 
свят, но остави след себе си много 
приятели, много почитатели.

Надежда! Надя! Дългогодишен 
университетски преподавател по ан-

тична и западноевропейска литература. Автор на дисертацио-
нен труд „Константин Величков и италианската литература“, 
на стихосбирките „Страхът от самотата на щурците“ (Пловдив, 
2006 г.), „Любовен дует“ (Пловдив, 2009 г.), „Semi di zenzero“ 
(Empoli, 2007 г.), „Duetto d’amore“ (Bologna, 2009 г.), на романа 
„Едно лято в Париж“ (София, 2014 г.), на „Непознатият Кон-
стантин Величков“ (Асеновград, 2017 г.). Стихосбирките „Неж-
ността на утрото“ (2015 г.) и ново допълнено издание (2018 г.) 
са издадени от ИПК „Екобелан“ – Асеновград. Участвала е в 
редица международни конкурси и антологии в Италия, в конфе-
ренции и симпозиуми в България.

Да! Тя обичаше Асеновград и Асеновград я обичаше. Имаше  
много приятели и почитатели и много творчески срещи с тях. 
Споделяше: „Родена съм в Радомир, живея в Пловдив, обичам 
Асеновград.“ В стихосбирката „Нежността на утрото“ (Асенов-
град, 2015 г.) към подарен екземпляр е написала прекрасното 
посвещение: „Никога не е късно да превърнем залезите в из-
греви и да повярваме, че сме успели да докоснем слънцето с 
ръцете, с мечтите, със сърцето...“

24.03.2016 г.  С благодарност безкрайна
Асеновград                           на Йордан Кожухаров
                                               Надя
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Да се докоснем отново до поетичната ѝ душевност

* * *

Избрах смъртта
пред дългата агония
заради свободата да направя
избор
и да бъда себе си до края.

Боли ме за слънцето,
за песента и гълъбите
сутрин,
за неродените звезди
и за приятелите...

БЪЛГАРИЯ

Оттук, от рая на земята,
с изобилието на един сезон,
където всичко е пари,
аз мисля за България,

където всичко се измерва

със любов
според закона на предците ни.
Аз мисля за България,
която в лавата на вековете оцеляла,
дочака кладата на нашето
безвремие,
за тялото ú, разпнато на кръста
от хули, мерзост и безверие,
аз мисля
с обич и доверие.
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Любов ни трябва,
за болката в ръцете ни,
изтръпнали от чакане,
за болката в гледците ни,
пронизани от мълнии,
когато стрелят в свободата.

Калифорния, 1994 г.

ПРЕДИ ДА ДОЙДЕ УТРЕШНИЯТ ДЕН

Защо не можем
в следата на Апостола
да стъпим,
да тръгнем смело
и да оставим
след нас следа
от болка, чистота и обич
на светец,
бесилото превърнал
във разпятие.
Страхът за хляба,
за насъщния,

ни кара
да пълзим и коленичим,

да бъдеме без памет,
която мери времето
със светлината, не със мрака.
Не е късно
в кладата да стъпиш
и да посееш семена
с любов към свободата.
Не е късно,

Надежда Бонева
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ако нещо е останало у нас
от чистотата на Апостола,
срама си да измием,
преди да дойде утрешният ден,
когато съдници ще са децата ни.
Не е късно
да се научим да обичаме
България
като Апостола.

ЗВЕЗДОБРОЕЦ

Сърцето става звездоброец
в едно небе,
разкъсано от вик,
когато моят сън
в отвъдното отива.
Нощта несъмваща
повтаря този вик,
накъсан 
и настръхнал,
като в картината на Мунк.

СЛЕД НАС

Познавам болката,
раняваща сърцето,
и знам, че спазмите,
взривяващи нощта,
да станат могат
житно семе,
вишнев цвят,
дъга след дъжд от нежност
във стихове
след мен,
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след нас,
както след Сафо,
Ли Бо,
Превер.
Знам, че моят път,
макар и кратък,
да стане може мост
за ветрове и хора
във времето необратимо,
което ни принадлежи.             

КОГАТО СЕ ЗАВРЪЩАМ

Когато се завръщам
отнякъде, където и съня ми
е завръщане,
да заровя искам
лицето си в звездите,
които си постлал за мен,
за да не бъда никога
изгубена в пустиня птица.

ДО МОСТА „МИРАБО“

Тъгата есенна на залеза
трепти в едно бистро
с Едит Пиаф
и песните ú за Париж,
които ме изпълват
носталгично с нежност
и с копнеж
по пролетта цъфтяща
на небето,
с въздуха, пронизан
от любов,

Надежда Бонева



90

неизменна
като Сена.
И като звездите,
които носталгично пеят
с Едит Пиаф
в едно бистро
до моста „Мирабо“,
под който преминава
Сена,
неизменна
като любовта.

В ОЧАКВАНЕ НА ЧУДОТО

Назад
не искам да се връщам,
но не мога,
защото там,
назад
във времето,
са пътищата
към звездите
на детството
и любовта,
сънувана
и несънувана,
зачената със болка
и очакване
на чудото,
превръщащо света
във приказка.
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Трета част

Епилог
 
 

 



92

Паметникът на Аристи Чорбаджаков - 
асеновградски винопроизводител-легенда
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МЪЖКО ВИНО

Поел дъха на върховете,
вечерникът разнася хлад.
Станимашкото вино свети
от чашите в рубинен цвят.

Земята му е дала сила,
маврудът – тежкия нектар.
От него богове са пили,
юнаци са гасили жар.

Едничка глътка и отлита
чернилката на твоя ден. 
Изгрява радостта в очите
и пак си млад и вдъхновен.

Разкъсваш всякакви вериги
и гребваш мека ведрина.
Асеновата крепост вдига
стремежа ти към светлина. 

Долавяш устрема на Чая,
дочуваш плясък на крила.
Щастливо слънцето играе
и пеят плодните поля.

И пак отпиваш. И рубинът
разлюшква весели лъчи.
Искри проблясват в това вино
и бодра музика звучи.

То носи тръпката на юга,
тракийски ек и бистрота.
Станимашкото! Няма друго
по-мъжко вино на света!

Петър Динчев
Почетен гражданин на 

Асеновград
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Приложение
Кратки биографични данни за съставителите

Иванка Лапавичева

Родена е на 22.11.1952 г. в гр. 
Чирпан. Живее в Пловдив. 

Учи в София – ДБИ – специал-
ност „Библиография и библиотеко-
знание“, по-късно – Българска фи-
лология в ПУ „П. Хилендарски“.

Работи като учителка в СУ „Ив. 
Вазов“ – гр. Сопот, след това като 
библиотекар в НБ „Ив. Вазов“ – 
Пловдив, НЧ „П.Р.Славейков“, НЧ 

„Възраждане 1983“, в Старинен Пловдив – къща „Хиндлиян“ 
като фондохранител и ст. специалист в Педагогическа библио-
тека към отдел „Образование и наука“ – община Пловдив.

От 2015 г. до днес работи в библиотеката към НЧ „Възраж-
дане 1983“ – Старинен Пловдив. Следи и се включва в проявите 
на творческите поетични групи в Пловдив – ЛК „Николай Гю-
лев“ и ЛК „Метафора“, фотографира и отразява събитията им.

По идея и съвместно с почетния гражданин на Асеновград 
– Йордан Кожухаров (по съвместен проект на НЧ „Св. преп. П. 
Хилендарски 1997 г.“ - Асеновград и НЧ „Възраждане 1983“ 
– Пловдив) участва в представянето на изявени пловдивски по-
ети на страниците на в. „Асеновградски новинар“ и в Есенните 
празници на изкуствата.

Автор-съставител на „Летопис на Педагогическата библио-
тека 1950 – 2000 г.“, изд. 2001 г. от община Пловдив; редактор 
на „Прозорецът“ – книга със стихове на Стефка Тотева; на второ 
допълнено издание на „Пеещи безумства“ от Ради Радев и на 
настоящата поетична антология, съвместно с Йордан Кожуха-
ров.

e-mail: vazrazdane_lib@abv.bg
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 ПриложениеПриложение
Кратки биографични данни за съставителите

Йордан Кожухаров

Роден е в гр. Асеновград на 
26.03.1936 г. Образование – българ-
ска филология (СУ „Климент Охрид-
ски“). Професионална реализация – 
доминира учителската му практика. 
Заемал е и ръководни длъжности: 
училищен директор, председател на 
ОбС за култура – Асеновград. Ак-
тивно участва в духовната сфера. 
Като дългогодишен председател на 

Литературен клуб „Орфей“ при НЧ „Св. преп. П. Хилендарски – 
1997 г.“ - Асеновград издига на по-високо ниво неговата дейност. 
Освен клубните занимания членовете му вече имат активно при-
съствие в духовния живот на Асеновград и извън него. Удостоен 
е с Държавно отличие - орден „Кирил и Методий“ – II степен. 
Носител е на сребърен медал от Републикански фестивал на ху-
дожествената самодейност в театралния жанр. Популяризира-
нето на факта, че големият български композитор, диригент и 
пианист маестро Димитър Вълчев е роден в Асеновград е негова 
кауза. В тази връзка е удостоен с награда от Фондация „Маестро 
Димитър Вълчев“ – София. Има успешни участия в редица на-
ционални рецитаторски конкурси: в Поморие, Враца, Шумен, с. 
Оборище (общ. Панагюрище) и в международния конкурс в Бат 
Ям – Израел (онлайн). Член е на НЧ „Св. преп. П. Хилендарски 
– 1997 г.“ – Асеновград и НЧ „Възраждане 1983“ – Старинен 
Пловдив. Активно се включва и в духовния живот на НЧ „Але-
ко Константинов“ – Пловдив. Оттам тръгна квалификацията му 
„културният аташе на Асеновград“. През май 2021 г. бе удостоен 
със званието „Почетен гражданин на Асеновград“.

e-mail: yordan.kozhuharov@abv.bg
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