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Акад. Румен Цанев

НАУКА И ИЗКУСТВО
Какво е наука?
Какво е изкуство?
Едното е мисъл,
другото чувство.
Едното – истина
за тази Вселена.
Другото – истина,
в душата родена!
(Вселена. Размисли, настроения, фантазии.
ДИАГНОЗИС ПРЕС, София, 1999)

____________________
Акад. Румен Цанев (1922–2007). Основател и дългогодишен директор на Института по молекулярна
биология към БАН, член на Academia Europаeа (Лондон) и на редица международни организации,
учен генетик с много приноси в изследването на структурата на генетичния апарат, в „разкриването
на езика на природата“ – ДНК. Роден в семейството на литератори, отрано проявява и литературни
интереси. Автор на над 200 научни труда в областта на цитохимията и биохимията на нуклеиновите
киселини, поет (автор на две книги със стихове); преводач на „Фауст“ от Гьоте.
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Александър Карастоянов

Пътуване към пролетта
Оставил сухи, грозни клони
във стария и прашен град,
попаднах изведнъж във зони
на красота и аромат.
Каква божествена омая
на величава белота
простира се от край да край,
невиждана дотук в света.
Зове ни милата природа
в градините си райски днес
да позабравиме несгода
и тежки дни на скрит протест.
О, нека да приемем с радост
тез дарове на пролетта
и се изпълним с дух на младост
по пътя ни към вечността.
София – Шипка
27 май 2017 г.

____________________
Александър Карастоянов. Завършил физика – производствен профил. Гл. асистент в катедра
„Физика“ на Техническия университет – София (до 1994). Действителен член на Нюйоркската
академия на науките. Научни интереси – ядрена и теоретична физика. Хоби: поезия, шах (кандидат
майстор на спорта).
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Александър Крумов

Слепият войник
на Fred Wolff
Отвори очите си и виж днешната война на световете.
Всички сме заляти с куршуми от олово или с двете.
Те, враговете, с победата закусват.
Ние простираме сърцата си като моминска фуста.
Няма победа и поражение няма,
само болката на отчаяние оцелява.
Аз съм един сляп войник, но граници не виждам –
само един пиян политик, който ни ненавижда.
Музика, TV, и фанфари –
абсурдното лице на наште барикади.
Те, враговете, с победата закусват.
Ние простираме сърцата си като моминска фуста.
„Одата на радостта“ е няма –
падаме в снега двама по двама.
Последната ти усмивка занасям на щик във ада.
Чисти и бели униформи са нужни утре за парада.
Аз съм един сляп войник, но граници не виждам.
– Защо, Господи така ни ненавиждаш?
Музика, TV и фанфари –
дъщери, съпруги, приятелки стари,
плачат за нас във войната изгоряли.
29.03.2000
Маринга, Парана,
Бразилия

____________
Д-р Александър Д. Крумов. Завършил ХТИ – София. Защитил докторска дисертация в Химикотехнологичния университет „Д. И. Мендееев“, Москва, Русия. Експерт в областта на биотехнологията
и биоинженерството. Работил дълги години в Бразилия и САЩ. Понастоящем работи в Института по
микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН. Отпечатък върху поезията му е погледът му на света от три
континента и мащаба на страните, в които е живял и работил. Издава 3 стихосбирки: първата си
стихосбирка Разпънат върху махало (изд. „Хр. Ботев“, 2001); Връзка ключове и Бели върху зелени
върху червени думи (изд. „Български писател“, 2013, 2016). Стиховете в подготвяната четвърта
стихосбирка са написани изцяло в Бразилия.
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Антоанета Караиванова-Павлова

Нос Калиакра
Небето и морето се прегръщат
в душата ми, молитвено стаена.
Далеч сега е родната ми къща,
но покрив ми е цялата Вселена.
Пристъпвам между каменни руини,
запазили на мъртвите покоя.
Старая се безшумно да премина
по пътя на годините безбройни.
Насред пролука скална коленича
в най-малкия параклис на България,
където ме посреща като жрица
старица, без да иска подаяние.
Едва съзрима в черната си кърпа
нагоре ме изпраща с длани свити,
а сред вълните – бели и безсмъртни,
танцуват волно черните делфини.
Назад ме викат бащин род, семейство...
Но нямам сили да направя крачка
навън от този дом божествен,
светлеещ сред пробойните на здрача.
(По тихия път на тревите. ИК „Светулка 44“, София, 2011)

____________________
Антоанета Караиванова-Павлова. Завършила българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“ и
публична администрация в Техническия университет – Варна. Преподавател по български език на
чуждестранни студенти в ДЕСО към МУ – Пловдив. Автор на поетичните книги Следа от дъжд
(2003), И утре е начало (2005), По тихия път на тревите (2011). Има публикации в местния и
регионалния печат, включвана е в престижни национални и интернационални сборници и алманаси,
отличавана е в национални конкурси. По нейни текстове са създадени песни. Член на Дружеството на
пловдивските писатели.
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Атанас Кирилов

Копнеж
Гледаха те всички,
гледах те и аз.
Говореха ти всички,
но аз мълчах.
Не знаех, как да кажа,
че в душата си таях
чувство нежно силно,
заради което аз не спях.
Гледах скришом да те зърна,
че за мен се ти превърна
в слънце, радост, благодат.
От тогава досега
към теб протягам аз ръка
за обич и взаимна топлина.

(Като река. Изд. „Еньовче“, 2013)

____________________
Проф. д.сс.н. Атанас Кирилов. Завършил зооинженерство в Тракийския университет – Стара Загора.
Работил в Института по фуражните култури – Плевен. Научни интереси: хранителна стойност на
фуражите и хранене на селскостопанските животни. Специализирал във Франция и Белгия, участвал
с доклади на десетки международни конгреси и симпозиуми, автор на над 230 статии. Член е на
редколегии на научни списания у нас и в чужбина. Председател на Плевенския клон и зам.председател на Съюза на учените в България. Увлича се по предмети и инструменти, свързани с бита
и земеделието на българина в миналото. Издадена стихосбирка: Като река (изд. „Еньовче“, 2013).
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Боян Ангелов

Гълъбицата
Накъде си се стрелнала,
гълъбице прекрасна?
Виж, мъгла е полегнала
над клисурата тясна!
Подир тебе е тръгнало
ято сиви соколи.
Ще те стигнат по съмнало
с нокти остри и голи.
Човки хищни и яростни
ще се впият в зората.
Кръв ще рукне!...
А бяла си
и с глава качулата.
През маслинови ириси
ще подириш пролука.
Знаят зрящите, че не си,
гълъбице, оттука,
а дошла си с високата
светлина на простора,
без да губиш посоката,
без да знаеш умора.
Десет перести облака,
гълъбице, се сляха.
Подариха си облика
и ти станаха стряха.
За незримите силата,
гълъбице, не си ли?
Ти прегръщаш ги, милата,
и летиш с всички сили...

____________________
Д-р Боян Ангелов. Ззвършил философия и българска филология в СУ „Св. Кл. Охридски“. Защитил е
докторска дисертация по философия в Института за философски изследвания при БАН. От 1998 до
2005 г. учи и работи в Швейцария, където завършва валдорфска педагогика и социална психология с
признат докторат. Работил е в Комитета за телевизия и радио, в Министерство на културата, като
главен редактор на вестници и списания. Автор е на 25 стихосбирки на български език, на
монографии с историко философска и литературна критическа насоченост. От края на 2012 г. е
директор на издателство „Български писател“, а от юни 2014 г. е председател на Съюза на
българските писатели.
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Боян Бончев

Мирис на трева

Днес като минавах
през града пеша
изведнъж ме стресна
мирис на трева.

Лягаше тревата
в босите нозе.
Светла бе жената
в голите мечти.

Просто ме прониза
този аромат –
невъзможно нежен
за бензинов град.

Аз я покорявах
с галени слова,
със коса в ръцете,
с мирис на трева –

Върна ме, когато
аз трева косих,
в бързоструйно лято,
в недописан стих.

експлозивно силен,
еротично луд.
Боже мой – обичам
този мъжки труд!

Майсторски замахвах
с моята коса
и в откоса страстен
можех да летя.

Искам във зелено
да нагазя пак,
да кося поляна,
пълна със мерак!
Лисабон
09.10.1997

____________________
Проф. д-р Боян Бончев. Завършил ТУ – София и защитил дисертация към КЦИИТ – БАН. Професор е
в катедра „Софтуерни технологии“ към ФМИ на СУ „Св. Кл. Охридски“. Научните му интереси са в
областите на съвременните софтуерни архитектури и технологии, проектирането на софтуерни
системи и приложения, електронното обучение и сериозните видео игри. От 2014 до 2016 г. е
стипендиант във връзка с изследователски проект за адаптивни видеоигри по програма „Мария
Кюри“, FP7 PEOPLE във Валенсия, Испания. Стихове пише от ученическите си години. Носител е на
наградата за поезия на името на Цветан Зангов за 1983 г. Има две издадени стихосбирки: Недоизречен
ден и Писмото (2014).
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Боян Лалов
Българска песен
Тя като че създала е Всемира.
В темелите вградена на света.
Тя мрака с пламъците си раздира.
И тича босонога през нощта.
Събуди ме тракийска южна песен.
Глас на жена красива и добра.
Разплаках се на сън и бях потресен
от българска Мистична светлина.
А сред жаравата митично племе
танцуваше от много векове.
И пропътувала до наше време
мелодия с магични цветове
напираше като сълза в очите –
магьосница дошла от вечността.
От българските невъзможни ритми
люлееше се цялата земя.
Из Писма от рая
Под похлупака на простора
звънтеше звездна светлина.
Сред изумрудена гора
се скрихме от тълпи и хора.
От тайнствена любов обзети,
в градини с момина сълза
и сред полета от лалета
вървяхме със души преплетени
през лунни сенки и роса.
И тръпнехме опиянени
сами в нектара на нощта,
и къпехме се в песента
на славеи благословени…
____________________
Проф. д.п.н. инж. Боян Лалов. Завършил „Автоматика и телемеханика“ в Техническия университет –
София. Защитил докторска дисертация в Московски педагогически институт и втора докторска
дисертация в Софийския университет. Специализирал в Стокхолмския институт по образование –
Швеция. Професор по методика на обучението по техническите науки от 2008 г. Участвал с доклади
в световни конференции по образованието. Редактор на списание „Отворено образование“ (1991–
1993), издавано от МОН. Ръководител на катедра „Педагогика“ в ТУ – София (1996–2000). Издадени:
стихосбирка Тангра. Смехът на Бога, две детски книжки в стихове – Букви картинки и Лесен
английски, разкази, есета и стихотворения, публикувани в сайта „Литературен свят”, стихосбирка
Мистична хармония (под печат) и др.

15

Валери Иванов

Обичам ли те...

Добро утро

Вероятно.
Това ми е познато отпреди,
но тази нощ е непонятно – във въздуха,
навред си Ти...
В сърцето ми –
океан дълбок –
с небесен траулер бездната разнищи,
аз бях готов да срещна Бог,
а ти разби крушенията лишни!
Сега –
съдбовно прероден,
на мостика ти морен взор отправям –
напред,
към утрешния светъл ден...
И капитанската барета
изживява
сетното ми мъжко плаване.

Аз не мога без теб.
Добро утро!
Ти отлично се справяш с това
и дълбаеш сърцето ми люто
всяка нощ, сякаш с остра пила...
Аз не искам без теб.
Добро утро!
Тайно зная, че страдаш без мен
и ме търсиш с очи безприютни
във въртопа на слепия ден...
Аз не смея без теб.
Добро утро!
Не разбирам защо е така,
но усещам как пулсът ми бие,
в ритъм с твоя, при всяка сълза...
Аз живея за теб.
Добро утро!
Вярвам в синята светла зора
и в мистичната орис на двама,
вплели обич в една обща душа.
Аз се радвам за теб.
Добро утро!

____________________
Валери Иванов. Бакалавър по педагогика, магистър по българска филология. Преподавател по
български език и литература. Научни интереси: съвременна българска литература (след 40-те години
на ХХ век), литературна критика. Автор на 3 монографии, на стихосбирките: Шепотът на града
(1993), Смарагди в пепелта (1998), Грешна молитва (2006) и на помагалотото АБВ-Кратък
литературен речник (БУЛВЕСТ, 2012). Публикации в централния литературен печат, лауреат в
национални поетични и есеистични конкурси, носител и на Националната поетична награда „Тера
фантазия 2010“. Член на СБП. Любимо хоби: поп музиката – художествен ръководител на рок група;
работи и с млади изпълнители – ръководи популярната детска Вокална студия „Вега“ и композира
авторски песни за тях.
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Венцислав Йорданов

Сълза на моето пиано

Златисто чисто

Една сълза на моето пиано,
късно тази нощ открих.
Уж свирех сам, а бяхме двама,
нареждаше и нотите, и моя стих.

Как внезапно дъждът заваля,
сякаш беше твоята целувка!
А аз събирам паднали листа
и подреждам ги в една рисунка.

Обърнах се да те погледна,
но никой, никой не открих.
Една сълза, отронена последна,
и недописан още стих.

А есенните багри и цветя,
сляха всчки наши чисти мисли.
Килим от чувства и слова,
очите ни блестят в златисто.

Сълза на моето пиано
късно тази нощ открих.
Зная, бяхме с тебе двама,
а образът ти скрих във този стих.

За теб написах този стих
и бързах бързичко да ти го пратя.
Когато стигне, ти го прочети
и ми върни усмивката си по дъгата...!

Есента дойде със любовта
Есента дойде със любовта –
очаквана, добра и нежна,
златна и спокойна в нашите сърца,
а навън е топло, свежо.
Вятърът отронва жълтите листа
и застила с багрите душите.
Колко много тук мечти
са блеснали отново пак в очите!
Ела, любов! Очаквах те сега
искрено дълбоко във сърцето.
Нали когато влюбиш се през есента
златно става ти сърцето?
Есента дойде със любовта –
очаквана, добра и нежна,
златна и спокойна ще е тя
и живота ни щастливо тя порежда.

____________________
Венцислав Йорданов. Хоноруван преподавател в Нов български университет и докторант в катедра
„Ел. измервания към автоматиката“ на ТУ – София. Член е на секция „Акустика“ на Института по
механика на БАН. Част от стиховете му са превърнати в песни. Интересува се от наука и изкуство.
Определя себе си като свободен човек, инженер, музикант и творец. Издадена стихосбирка: Тихи
нощи (изд. „Мабис“, С., 2014).
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Весела Кънчева

Признание
Да потъна в очите ти –
две светещи звезди,
аз цялата земя
до теб ще прекося...
Да се сгуша в дланите ти –
към мен протегнати,
в дъга ще се превърна
и ще те прегърна...
Да се сгрея от усмивката ти –
озарила ме за миг дори,
като птица крила ще разперя
и пак ще те намеря...
Да пресуша сълзите ти –
парещи в очите,
аз топлината своя
ще ти дам цяла ...
Да почувствам нежността ти –
изгаряща мен цялата,
на теб, любими мой,
с обич аз ще се отдам....
но без предишнното ти вдъхновение.

____________________
Доц. д-р инж. Весела Кънчева. Ръководител на изследователска група „Окислителна стабилност на
липиди и зависимост структура–антиоксидантна активност“ в Института по органична химия с
Център по фитохимия – БАН. Завършила ВХТИ – София (сега ХТМУ), специалност „Органичен
синтез“. Обича поезия и музика. От 2006 г. започва да пиша и публикува свои стихове на сайта за
руска поезия (stihi.ru с псевдоним Смуглянка). Руските колеги ѝ вдъхват много кураж и стимул да
продължи да се опитва да пише. Има стихове на сайтовете за българска поезия „Буквите“ – с
псевдоним Ведека, „Откровения“ и „Без монитор“ (сайт за незрящи хора)., в Алманах на българската
поезия и др. Летец на безмоторен самолет, обича всичко, свързано с авиация и космонавтика. Има
син и дъщеря, 3-ма внука и една внучка и е много щастлива баба!
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Веселин Борисов
Т в о р ец ът и в е ч н о с т т а

Фазите на любовта

Той живее в своя свят на съмнения,
на дилеми и самота.
Стопля го само искра вдъхновение,
заблестяла внезапно в нощта.

В задъхан, вечно неспокоен ритъм
минават фазите на любовта.
Като на филм се нижат пред очите ти
мечти, възторзи, скука, суета...

Не познава комфорт и удобства,
запленен от идеи всеки миг.
Той живее живота си просто,
не пожелал да е прагматик.

В началото две бляскави очи
преследват те като съновидение,
край тебе всичко в музика ечи...
...Да, първата любов е у в л е ч е н и е .

И запазил завинаги в себе си
щастливите детски мечти,
неуморимо в простори вълшебни
все нагоре, нагоре лети.

Минават дните, влизаш в ритъм нов,
очакват те внезапни отклонения.
Пленен си пак, ала от друг чаровен
зов...
...Да, втората любов е п р е г р е ш е н и е .

...Той не спира да търси в Безкрая
неугасимата своя звезда...
И от повик Божествен омаян
слива себе си с Вечността.

А ден след ден отлита младостта.
Връхлитат те неволи и съмнения.
И търсиш пак в живота сладостта,
но без предишнното ти вдъхновение.
След първата и втората любов
не търсиш вече огнено вълнение,
а само пълен с топлота човешки зов,
едно сърдечно просто откровение...
...Да, третата любов е у т е ш е н и е .

Надеждата
В тъмнината безлунна
съзирам светлина –
надежда за човешка близост.
Почуках на портата –
дойде близостта,
изчезна надеждата.

____________________
Проф. д-р Веселин Борисов, д.м.н. Ръководител на Катедрата по здравен мениджмънт (2001–2005) в
МУ – София. Въвежда и преподава за първи път у нас учебните дисциплини „Здравен мениджмънт“,
„Здравна политика“ (1993), „Мениджмънт на организационната промяна“ и „Мениджмънт на
времето“ (1999). Чете системни курсове по социална медицина и здравен мениджмънт в
Медицинския университет – София, в Плевен и в Нов български университет (1980–2009). Автор на
160 научни статии и доклади, 17 монографии, 4 учебни ръководства. Основател и главен редактор на
сп. „Здравен мениджмънт“ (преименувано в „Здравна политика и мениджмънт“ и на сп. „Медицински
меридиани – списание за стратегически здравен мениджмънт“. Автор е на 43 книги, от които 6
художествени (поезия и есета). Хоби: журналистика, поезия, джаз. Академична награда „Панацея“ за
особени приноси в науката, преподаването и експертната дейност (2004).
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Виктория Радева

ОТДАВНА
търся
мястото си
в твоя ден.
Намерих го
за кратко,
но отново
то изчезна
на Времето
в загадъчната
бездна.

ОЧАКВАНЕТО
търси
в телефонно ехо
надеждата
на своята утеха.
СРЕБРОГЛАСНА ЛУНА
озарява нощта
и с копнежни поеми
очарова света.
Разцъфтя
в тишина
звезден порив стаен –
от безсънна любов
е Светът покорен.

ЗАТВАРЯМ ОЧИ –
да те видя
със сърцето.

УХАННА ЛЯТНА ВЕЧЕР –
миг мистичен.
И няма облаче
в сапфира на небето.
Дърветата прегръщат
със зелени длани
вълнуващите
летни обещания
в упойните
любовни песни на щурчето –
да ги напомня
Времето, когато
отново се завърне
ласкавото лято.

____________________
Проф. д-р Виктория Радева, д.м.н. Дългогодишен преподавател по анатомия на човека,
невроморфология и неврофизиология и функционална морфология на детето. Научни интереси:
обособяването на нервната тъкан в ранното зародишно развитие – ранна невроембриогенеза. Автор
е на над 100 публикации в авторитетни наши и международни научни списания, монографията
„Морфология на неврулацията“, учебни помагала и др. Членува в Научното дружество по
анатомия, хистология и ембриология в България, Немското дружество по анатомия,
Международното дружество по невронауки – IBRO. От детска възраст пише стихове. Ранните ѝ
поетични опити са публикувани във в. „Септемврийче“, „Медицинска трибуна“, „Здравен фронт“.
Автор на 24 поетични книги. Хоби: поезия и музика.
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Виолета Борисова

Кръговрат

Магията на пролетта

Разперени крила на птици
зареждат мислите ми в Сидни,
а заливите – огърлици
надиплят спомените свидни.

Пролетта е влюбено момиче,
хукнало да търси принца свой.
В устрема си смел да го обичат
не търпи изчакване, застой...

Като на филм се укротява
голямата река в скалите,
а океанът уплътнява
сребриста пяна по вълните.

Бърза да достигне до дъгата,
да сe слее с чудни цветове,
да се гмурне... и в зеленината
да открие нови светове...

Тук кораби платна надигат
по графика на радостта ми –
препълнени едни пристигат,
а други тръгват с младостта ми.

Да събуди младостта желана
на дървета и цветя чудати,
да изчисти и небето рано –
приказна роса да ни изпрати.

И в кръговрата на живота
една въздишка има смисъл –
щом пътя кратък към Голгота
с вода и камък е орисан.
12.07.2007 г., Сидни

Аз в прегръдката и свежа, мека –
пеперудени усмивки хващам...
Радостта преляла у човека –
нова сила с обич му изпраща!

____________________
Проф. д.п.н. Виолета Борисова. Завършила педагогика и българска филология. Професор по
възрастова психология и социализация и ресоциализация във ФНПП – СУ „Св. Климент Охридски“
(1984–2012). Научни интереси: психология и педагогика; социално-психологическа помощ и
консултиране на деца и възрастни; отклонения в поведението на малолетни и непълнолетни с оценка
на деформации в развитието и социална работа с деца в риск. До пенсионирането си и след това като
хоноруван преподавател използва творчески поетичните и приказни форми в преподавателската
дейност като емоционални стимули за мотивация при учене. Член на секция „Педагогика и
психология“ към СУБ и на Световната организация за предучилищно образование (ОМЕП), на която
е била секретар до февруари 2017 г. Извън научните си разработки – учебници, статии, студии и
учебни помагала, има публикувани 10 стихосбирки.
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Виолета Зайкова-Райнова

Есен на Фичоза

Дневна луна

Щурците се прибраха в мокрите си къщи.
Не свирят и не пеят тази нощ.
От сутринта небето се намръщи,
а вятърът фуча и стана лош.
Дъжд заваля, затропа по листата,
прогони всички живи същества,
а мен ми беше леко на душата
и радвах се, че идва есента.

Луната пак забрави да си тръгне.
Стои забодена на дневното небе –
тъй бледолика, чак несъществуваща.
Тя сякаш чака някое дете,
за да го вземе на двурогата си люлка
и горе – при звездите, отведе.
Но нямаше деца. И аз тогава
в детински порив две ръце
прострях нагоре към луната.
Тя доплава и с нея към звездите полетях…

В парка
Дърветата – зелени великани,
ми махат с клони сякаш със ръце
и искат да ми кажат,
че отдавна да зърнат чакат моето лице.
Помахвам им с ръка и аз тогава,
усмихвам им се, пращам им привет.
А слънцето по-ярко засиява
и раждат се куплет подир куплет.

Морето и аз
Нашепва ми морето стих във рима,
отмервана от морските вълни.
И мисли сигурно, че щом ме има,
ще го запиша, за да зазвучи.
Напява ми морето песен чудна,
но думите забравила съм аз.
И малко ми остава да съм будна
сама на пясъчния плаж.
Че песента тъй нежно ме приспива,
а пясъкът, от слънцето загрят,
затопля тялото ми, леко ме завива.
И мислите ми спират своя бяг.
Заглеждам се нагоре към небето –
там бели облачета синьото красят,
отпускам се, заспивам със надежда,
че после по-добър ще е светът.

____________________
Виолета Рашкова Зайкова-Райнова. Завършила английска филология в СУ „Св. Климент Охридски“.
Работила като преводач към Център за научна информация по селско и горско стопанство и
Министерство на земеделието и горите, към Проект на ФАО, осъществен в Костинброд и др. В края
на трудовия си стаж работила в „Къртис/Балкан“ първоначално като администратор, а впоследствие
като зам.-директор. Хоби: музика. Пяла в хор „Бодра смяна“ , в Академичния хор и в Камерна капела
„Полифония“. Пише стихове, когато я споходи музата, т.е. рядко.
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Вичо Балабанов
Песничка за изгубената лятна любов
Август първи изтупа златист
със напукани жилчици лист,
завъртя го във ритъм на рок,
но го пусна в поредния скок.
На земята той падна по гръб
и въздъхна със есенна скръб,
свит във своето жълто палто,
както само въздиша листо…
В миг го сепна внезапен глух звук,
най-решително, твърдо: чук, чук!…
Пак обула на босо сабо,
си отиваше мойта любов…
„Хей, любово… !“ – извиках наум.
Прокънтя като в корабен трюм
на потънал край риф параход,
в най-дълбокото липсва живот…
А на глас казах: „Нямам вина!“
„Сбогом” има безброй имена!“
Но когато достигнах до сто,
зърнах мъртвото, жълто листо…
На дървото го вързах с канап,
но оказа се възелът слаб.
Духна вятър, то люшна се пак,
без да искам настъпих го с крак…
„Хей, любово… !“ – извиках наум,
прокънтя като в корабен трюм,
на потънал край риф параход,
в най-дълбокото липсва живот…
Август гледаше тъжен, унил,
своите дни със листа преброил,
и измъкна се с вятър и прах,
а и лятото тръгна след тях…

____________________
Вичо Балабанов. Инженер-химик. Работил като научен сътрудник в областта на индустриалната
химия, ръководител на секция в ДНИ към „Енергопроект“, радиоводещ, сценарист. Автор на
множество съвременни нормативни документи в областта на изолационните и смазочни енергетични
масла, 7 изобретения, 17 радио- и 6 драматични пиеси, 7 книги (драматургия и поезия); сценарии за
анимационни филми, стотици стихове. Носител на близо 20 национални награди за драматургия и
поезия, както и на награда на Европейския съюз за радио и телевизия.
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Гена Велковска

Червени макове

Люлякова импресия

Червени макове застлаха
килим от страст във утринта,
с роса покриха и с позлата
килима от червенина.

Импресия – безумно луда,
най-лилавата на света,
оставя всички във почуда
с мастилената красота

Червени макове сговорно
покриха цялата земя,
листенца сведоха покорно,
за да посрещнат в суета

на цвят до цвят в лила искряща,
набъбнала от аромат,
която за душата хваща
и е същински опиат,

очакваното с трепет лято –
жадувано и ден, и нощ,
което царствено, богато
върху килима от разкош

на който пленник става всеки,
навлязъл в този кръговрат
и който днеска и довеки
поема лилав благодат!

ще стъпва, пръскайки надежда
за знойни дни и за любов
и думи топли ще нарежда,
изпълнени със благослов.

Импресия – от люляк лилав,
Импресия – от вълшебство,
обсебващо и дух, и тяло
на всяко живо същество!

А макове – до кръв червени,
отдаващи му всеки цвят,
ще са от него вдъхновени –
все по-червени в своя свят!

Импресия – незабравима
като любов, като съдба!
Благодаря ти, че те има,
че правиш лилав ти света!

(Тъга по пролетта. Изд. Валдес-ВВ-ГВ, София, 2017)

___________________
Доц. д-р Гена Велковска. Преподавател по демография, устройство на територията, геоикономика и
други дисциплини в Стопански факултет, катедра „Регионално развитие“ на Тракийския университет
– Стара Загора. Има над 150 научни публикации, учебници, монографии, студии, речници и др. у нас
и в чужбина. Член на СУБ и на Съюза на българските журналисти, на две международни редколегии
извън страната и на една редколегия у нас. Адвокат и медиатор. Интереси извън научните: поезия в
т.ч. детска поезия, музика, живопис, класическа архитектура. Носител е на Национален златен приз
„Човешки ресурси“ за 2014 г. Издадени четири стихосбирки.
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Гергана Славова

Разговор с вълните

Болка

Море, разкъсай
синята си риза
небето в нея
пак да слиза!
Да слизат на ята
звездите
и златната луна
да ги разпитва.
Море, разкъсай
синята си риза!
Ще я закърпят
земните посоки.
На сушата
моряците ще слизат,
загледани след
празничните рокли.
Море,
разкъсай моите въпроси.
Те са платната шарени
на дните ми.
Защото вечно, вечно
ще те питам...

Децата ни емигрират,
без да знаят защо,
като лястовички по жицата,
отлитат едно по едно!
Осиротяват белите къщи,
свели смирено чела,
майките чакат завръщане
и се молят с ранени сърца.
На разрушени гнезда приличат,
нашите родни градове и села,
а пътя за връщане,
чака с тъга своите деца!

__________________
Доц. д-р Гергана Славова. Преподавател в Икономическия университет – Варна. Автор на над 65
икономически публикации, от които 5 монографии, 5 учебника и една поетична книга – Размисли на
глас, издадена през 2015 г., както и множество студии, статии и доклади и публикации на няколко
есета. Първите си стихове публикува на 14-годишна възраст. Нейни поетични стихове и цикли са
публикувани в редица вестници, списания и в сборниците за поезия Незабравки от детството (1994
и 1995), списание Знаци (2015), литературен алманах Литературен Бриз (2016) и др. Печелила е
редица конкурси, вкл. в сферата на поезията. Хоби: литература, философия и поезия.

25

Добрин Паскалев

Наемник
„Не е ли изпитание земният живот на човека
и дните му не са ли като дни на наемник?“
Книга на Йов, 7:1
Не си мисли, че имаш много време,
че още дълго – вечност, ще си тук,
че все морето ще е до колéне,
че любовта ще пей като капчук!
Те, дните, тук са точно отброени,
тъй както скътани за път пари –
на заем няма откъде да вземеш,
затуй и грошчето цени дори!
Войник-наемник си на срочна служба,
потягай скритом вехтия шинел
и си тръгни, щом Вахтата приключи –
на много люде дал, от малко взел...
(Стих от дъжд и от щурец. Варна, 2017)

____________________
Доц. д-р Добрин Паскалев, д.м. Завършил Медицинския университет – Варна. Ръководител на
Учебно-научен сектор по нефрология, хемодиализа и токсикология в Университетската болница „Св.
Марина“, Варна (2004–2015). Преподавател по вътрешни болести в Медицинския колеж към
Медицински университет – Варна. Професионалните му интереси са насочени към нефрологията,
трансплантацията, история на медицината. Член на БЛС, СУБ – клон Варна, Българско нефрологично
дружество, Дунавска асоциация по нефрология, Българска аферезна асоциация, Дружество по
история на медицината Варна, Българско дружество по белодробни болести. След повече от 30
години, преминали в битки с болката и човешкото страдание, все още вярва, че животът се нуждае от
повече изкуство, а изкуството – от повече живот. Пише и превежда поезия. Автор на четири
стихосбирки. Интереси извън науката: литература, история, философия.
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Добромир Пенков

ОБИЧАЙТЕ
Обичайте, обичайте –
обичайте красивите
жени
и грозните
обичайте
и обичта
и тях ще
разкраси…
Обичайте
децата, дето тичат
и болните
обичайте.
Oбичайте
звездите…
И слънцето…
Обичайте!
Обичайте добрите
хора.
И лошите
обичайте,
че инак
лошите кой ще
обича…

Непременно
лошите обичайте.
И светът и вас с
любов ще ви
дари.
Обичайте
самотните…
И тъжните
обичайте
и нека
вашта обич
да ги стопли…
Обичайте
дъждовната капка –
самотната капка
обичайте
и ще измие
тогава
душите ви
и сърцето добро
ще пречисти.

Обичайте вие
света
необятен,
света,
изпълнен с мъгли –
и с любов
направете го вий
по-прекрасен,
и с любовта
превърнете го вий
във зари.
Обичайте
снежинката,
на клепача
във зимата
кацнала…
Обичайте птицата,
дошла
да пречисти
душата ви…
Толкова малко е
нужно –
просто –
ОБИЧАЙТЕ!

____________________
Добромир Пенков. Цял живот е бил учител. Занимава се основно с организиране на духовни
дейности – провеждане на срещи, семинари и практики в различни градове. Работи усилено за
събуждане на българския дух, за да може България да заеме заслуженото си място като духовен
лидер в света. Подчинява се на желанието си да пише едва след шейсетте. Част от стиховете му са
публикувани в „Стихове БГ“ и „Блог БГ“. Автор чрез „Самиздат“ на стихосбирките Хаос и Аз,
грешникът, а по-късно като допълнено издание – Слънце и възторг и Объркана душа. Книгата му
Приказка за Любовта и Светлината, претърпява две издания в общ тираж 5000 екземпляра.
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Едуард Маринов

Каскет

Аз те измислих

Отварям гардероба си. Изпада
един бял, стар, протрит каскет.
И спомням си – ти беше млада,
а аз тогава още бях поет.
И всяка нощ аз свалях ти звездите,
и всеки ден ни бе с любов зает…
Сега светът ни стар, протрит е,
и нощем във леглото си мълчим,
звездите с ежедневност са пропити,
аз те познавам, а познаваш ме и ти.

Аз те измислих,
аз те създадох,
чувство и мисли,
всичко ти дадох.
Аз те извиках,
аз си те случих,
и обич, и болка
от тебе научих.
Аз те обикнах,
аз те целунах,
топла и нежна
в теб се загубих.

И въпреки това каскета аз нахлупвам,
и без да питам как, кога, дали,
на времето преградите разбутвам
пак връщам се във нашите мечти.
Там ти си песен, аз съм струна,
там бляновете ни превръщат се в съдби,
за теб аз и света там ще обърна…
Объркан съм, от споменът подет,
разплакан от внезапната заблуда,
създадена от стар, протрит каскет…

Аз те прогоних,
аз те пропъдих,
сега да те спомня
обратно се мъча…

__________________
Гл. ас. д-р Едуард Маринов. Магистър по международни отношения и право, доктор по
международна икономика (ВСУ). Научен секретар на секция „Международна икономика“ в
Института за икономически изследвания при БАН, изпълнителен директор на сдружение „Институт
за публично-частно партньорство“, асистент във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гост-лектор в НБУ,
редактор към Мюнхенския икономически репозиториум. Основната област на научните му интереси са
международните икономически отношения. Над 70 публикации (книги, статии в научни списания,
доклади в сборници от научни форуми) на български, английски и руски език. Член на СУБ. В
свободното си време пише поезия и проза, занимава се с ветроходство, колоездене и зимни кънки.
Има една издадена стихосбирка (Нереална реалност, 2004). Награда за оригинален герой в
съвременната българска литературна творба „Ирелевант“ (2007), ІІІ награда за есе на литературен
конкурс „Минало, настояще и бъдеще на моя квартал“ ( 2004), награда за есе на литературен конкурс
„Витошко лале“ (2003).
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Елена Диварова
Кратка автогеография
Софлу
от другата страна на границата
С последна ласка бялото море
изпраща бежанците в път на север.
Земята се върти и други хора идват
тук, дето се родихте вие
и раснахте сред грозде и бадеми.
И днес, както тогава, аз преда коприна,
тъка платното суро, то се вие,

покрива мойте полегати спомени.
Покрива слънчевите хълмове край мене
като мечта на талантлив художник.
Вретеното на времето не спира.
Суровата коприна ме обвива
и коренът на името ми пие мъдрост
от пясъчната броня на забравата.

Нишава
реката не зачита граници
Нишава пее, говори.
Не разбирам речта на реката.
Реч – реки, думи сродници
текат отсам и оттатък.

Нас ни свързват мостове като капиляри
и капиляри в мостове проникват.
Слава богу, че тази взаимност
я разбира поне реката.
Дума ще спре на брега да пие –
една дума на двама братя.

Капка кръв или капка вода – все едно е
откъде ще научим за своя произход.

Кехлибарът
арменци от двете страни на границата
Едната половина – в сребърен обков,
а другата – забравена
във вътрешния джоб на времето.
Разрязан тъмен камък
кехлибар.
Разрязано на две
отминало
столетие.
Отминало и живо за Манниг,
която в малката си длан държи Земята.

Земя – едната половина в Пловдив,
а другата
е в Малгара.
С разбираща ръка
Манниг говори,
разказва и рисува
свечеряване.
Полека думите потъват в залеза
и във това, което кехлибарът
знае.

____________________
Елена Диварова. Живее и работи в Пловдив. Завършила българска филология в ПУ „Паисий
Хилендарски“, където е била хоноруван преподавател. Била е и хоноруван преподавател в АМТИИ –
Пловдив. Преподавател по български език и литература. Има научни интереси и множество
публикации в областта на литературната критика. Автор е на литературната анкета със Стефан
Памуков „Да погледнеш към себе си“ (1999) и на три стихосбирки. Има над сто публикации в
периодични издания, като специално място заема сътрудничеството ѝ в изданията на арменската
общност в България. Носител на редица награди и отличия за поезия. Нейни творби са публикувани в
Германия, Русия, Сърбия и Великобритания. Член на СУБ, на СБЖ и на СБП.
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Живодар Душков
В тихия ромон легенда дочух

В Гюргево

– Как да превърна мрамора хладен:

Пред погледа на Еминеску
дечица строфи рецитират.
Макар че дума не разбирам,
аз ръкопляскам,
защото в ритъма усетих,
как вятър шета в равнината,
насочва след това платната
за път в небето...
Дочувам ромона на ручей...
Венци уханни рими вият...
Щурци не могат да укрият
цигулки звучни...
И обич в стихове извира –
тъй силна, мощна, необятна...
...
Над Гюргево, в небето лятно,
Жар-птица спира...

щом го погледнат, да кажат, че жив е
образът в него, от мене изваян?...
Слънце с лъчите свои, игриви,
все да докосва нежната кожа
и дяволито в очи да се вглежда...
– С Божата помощ това е възможно.

Той, само Той таланта подрежда...
– Бог ли? Не вярвам, че Той заповядва!

Чук аз ще взема, длетото желязно:
във вековете в Трявна да радва
твойто лице във мрамора врязано...
– Мойто лице ли? Напразно се каниш:

ни съм царица, ни съм светица!
...
Вслушал се Майсторът в свойто желание,
в свойто сърце и в свойта десница...

Гюргево, 15 юни 2017 г.
Къщата на поетите

Трявна, април 2017 г.

В нея се влиза мълком, на пръсти.
Сяда се тихо в кът малък, уютен,
гдето да можеш за час, за минути
да се вглъбиш ти; да се прекръстиш,
щом в стиховете злато просветне;
да се усмихнеш на фраза лирична;
да не усетиш как сълза се стича,
след като буца в гърло заседне...
...
Щом пък излезеш, съзнаваш ясно –
сам, че не бил си ти в ъгъл самотен:
съпреживял си, узнал си от Ботев
да мразиш и да обичаш страстно...
____________________
Живодар Душков. Завършил е история и българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Заслужил доцент на РУ „А. Кънчев“ (2010), където е работил (1976 –2010). Автор е и на повече от
130 научни изследвания и 1100 публицистични и научнопопулярни статии. Редактирал е десетки
научни и художествени книги и вестници. Издал е 20 научни книги или учебно-помощна литература,
4 стихосбирки, белетристични сборниции др. Негови произведения са включвани в различни
сборници и антологии. Носител е на Димитровска награда (2003), Годишната награда в областта на
хуманитаристиката на СУБ – Русе (2006), награда „Русе“ в областта на публицистиката (2007),
Златна значка на РУ (2007), Златно перо на СБЖ (2008) и на други отличия от литературни или
журналистически конкурси. Член е на Съюза на българските журналисти и на СУБ.
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Иван Г. Пенев
АЗ СЪМ ТИХИЯТ СПОМЕН В
ГОЛЕМИЯ ДЪЖД,
който шумно в прозорците трака,
който шушне в нощта като блатен камъш
и люлее молитвено мрака.
Аз съм споменът, който рисува
нещо скъпо, далечно, в приказни гами,
нещо, което зове и тъгува
за големия час между двама ни.
Аз съм тихият спомен в твоята памет,
просто тук ще живея додето те има,
после през някоя заран внезапно
с твоята памет и аз ще замина.

Запустели села
Ще измрат и последните старци останали,
ще са пусти селата със къщи порутени.
Ще тежат в съвестта тези хора отрудени –
как сами в старостта бяха те изоставени.

(Не, не беше илюзия. 2005)
ТЕЗИ ВЕЧЕРИ ЧУДНИ НА ТИХА
ОТМОРА
пак пълзят в булевардите странно
застинали
и играят на ребуси, сенки и хора,
в светлините на толкова лампи платинени.

А прокудени там, в неизвестна чужбина,
синове ще сънуват земите си родни,
ще си спомнят големите, селските родове
и лика на бащите и майки погинали.
Ветрове ще се скитат през ниви и долове
и земята ще тъне неплодна сред бурени,
в самота подивелите кучета щуро
ще огласят със лай запустелите дворове.

Няма време. И мигове няма. И няма
днес и утре, а някаква кацнала вечност
е разтворила шатра от черна панама,
посребрена от звездната синя далечност.
Богове, ако има, родени са нощем.
И рождените ясли на всяко безсмъртие
тези вечери крият и пълнят с разкоша си
и остават във късата памет на смъртните...

Ще звучи този лай като плач за
стопаните,
като дивия вик по дни невъзвратими,
като стон за живота безславно отминал,
като скръб отшумяла за болките, раните.

(Нямам завещание. 2005)

(Хапливо слънце. 2012).

____________________
Проф. д-р Иван Г. Пенев, д.м.н. Завършил Висшия медицински университет – София. Акушергинеколог, работил в „Майчин дом“ – София и носител на приза „Златни ръце“ на болницата (2010).
Има отпечатани над 100 научни труда. Специални научни интереси – патологична бременност,
нормално раждане. Член на българската секция на Международната организация на писателите –
лекари. Пише стихове от младежки години, но до 2005 г. не е публикувал. Издал е стихосбирките:
Нямам завещание (2005); Не,не беше илюзия (2005); Небе в рамка (2005); И все пак. Посвещения
(2006); Съвремие (2007); Вълча стръв (2007); С дъх на вечност (2008); Хапливо слънце (2012); Сбогом
на илюзиите (2012, 2016); Съвремие (2016). Хоби: туризъм.
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Иванка Денева

Късна любов
Закъсняла, ненавременна,
лелеяна, но несъвременна,
ненадейна и нечакана,
в бели блянове оплакана
си ти, Любов!
Боязлива, трепетликова,
люлякова или никаква,
венцелистна и обречена,
само в птичия ми сън изречена
си ти, Любов!
Окрилена и прекършена,
кълн – поема недовършена,
буревестна и тъй яростна,
светулка в шепа неугаснала
си ти, Любов!
Коленича, моя истинска,
не пеперудена – същинска си:
звездобройна и притихнала,
с тайния ми благослов политнала,
бъди, Любов!
(Светлик на душата. Изд. „Хр. Ботев“, София)

___________________
Д-р Иванка Денева. Завършила българска филология в СУ „Св. Кл. Охридски“. Литературен критик,
писател, драматург. За защитен дисертационен труд й е присъдена научната степен „доктор“.
Творческите й интереси са в сферата на театралната и литературната критика, както и на романа и
разказа. Автор е на рецензии, научни доклади и изследванията за: театъра на прехода и за ролята на
литературното развитие в образованието; повест, 2 романа, поетична антология, сборник с новели и
разкази, пиеси, публицистика и електронна книга. Удостоена е с почетната награда на СБП „За
принос в българската литература“. Нейни творби са публикувани в чуждестранни сборници и
антологии. Член на СУБ, на Съюза на българските писатели – София, и на Международното
движение „Поети на света“ (Чили).
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Камелия Миладинова-Георгиева

За любовта
Любовта ли? – Тя е може би мистерия.
Нима не е? Ти можеш ли да ми я обясниш.
Описва ли се тя чрез думи, с изречения,
така че с лист и молив да я уловиш?
Поразсъждавай малко с мен, читателю!
Да си помислим не на ум, а заедно на глас.
Не е ли любов това, което правиш за приятеля,
за непознатия и за любимия във труден час;
Да дадеш от все сърце на жадния вода,
и да изпитваш радост, че си дал;
да се нахраниш с истинска храна –
от благодарността в очите му, която си съзрял?
Любовта е може би смирение
пред нещо по-възвишено от нас,
пред нещо свято. Тя е възхищение
към Бога, чийто Дух живее в нас.

____________________
Д-р Камелия Миладинова-Георгиева. Работи като асистент в лаборатория „Растително-почвени
взаимодействия“, направление „Растителна екофизиология“ в Института по физиология на
растенията и генетиката – БАН. Научните ѝ интереси са в областта на екологията, физиологията на
растенията, фиторемедиацията, медицинските и ароматните растения, етеричните масла. Интересите
ѝ извън науката са в областта на здравословния начин на живот, изобразителното изкуство, поезията,
декорацията, изработването на бижута, плетиво, шиене, готварство, музика
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Кирил Боянов
***
Аз пак съм сам, ти дойде и замина
Наоколо е тихо, всичко спи,
Навън не трепкат никакви звезди
И мисля си кога ли ще те видя
***
И много често в моя дълъг път
Останал сам във уютен кът
Аз мъча се да спра мъглата,
Която стеле се пред мен
И сякаш пречи ми в борбата
От нощта аз да направя ден
***
Ще ме дариш ли пак със вдъхновение
С младежки жар за полет устремен,
Или ме оставяш пак в усамотение
С наведена глава, унил и угнетен.
Ще ми дадеш ли пак това очарование,
Което срещнах в твоите очи
Или ще потърсиш в други упование,
За да си щастлива в бъдещите дни.
***
Понякога във вечерен час
Или в утринна прохлада
Ще те спохожда спомена за нас
Като далечно ехо от минала наслада.
В очите ти не ще блестят сълзи
И устните не ще шептят „прости“.
В поглада ще липсва светлина
И няма да излъчва топлина.
____________________
Акад. Кирил Боянов. Завършил ВМЕИ – София. Участвал е в над 30 научни разработки, реализирани
в практиката: първата българска електронно-сметачна машина „Витоша“, първата ЦЕИМ от III
поколение ЕС1020, първата система за крайни изпитания на магнитни дискове, адаптери за предаване
на данни в мрежи от ЕИМ, персонални и професионални компютри и много други. През периода
1990–1996 г. ръководи изграждането на електронна поща на БАН и въвеждането на интернет в
страната. Автор на над 200 публикации в наши и чужди списания, на 33 книги и учебници и на 23
авторски свидетелства. Два мандата директор на Института за паралелна обработка на информацията
към БАН. Научни интереси: компютърни системи, комплекси и мрежи; компютърни архитектури;
информационни технологии; програмно осигуряване; Грид технологии. От 1996 г. е член на борда на
директорите на Международния съюз за компютърни комуникации. Издадена стихосбирка:
Изживяни мигове (1996, 2009). Хоби: пиано, класика.
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Кирил М. Богданов
Импресия

Утро хубаво

Слънце и вода
Пясък и звезди
Тишина и вълни
Мъже и жени
Време и пространство
Земя и небе
Отмерващи фарове
Пулсиращи сърца
Реалност, мечти
Море от любов
Бушуващи вълни
Омайване и отрезвяване
Слънце, море, вълни…
остават ни само два дни.

Капчици роса, безброй слънца.
Хубав ден, ти си до мен.
Леко се диша, подхващам да пиша.
Чувства нежни и думи силни,
за теб, любима моя слънчева.
С теб съм сега и мечтая.
……………………….
В този миг зная, усещаш ме ти.
Двама сме с теб, с обич взаимна
с мечта тайна: заедно да вървим
по безкрайни пътеки
с многоцветни лехи
и кордон от бели притаени
брези.
Слънцето да ни огрява, с лъчите си
да ни гали и поздравява.
……………………………
Утро хубаво – слънчево синьо небе
ти и аз вървим, освежени от цъфналата
пролет.
До мен си ти – аз съм до теб
проникнати
споени
устремени за полет!
Утро хубаво – слънчево синьо небе…
Двойно по-хубаво за влюбени.
(Добрината на гората. ИК „Руга – ХБ, София, 2008)

____________________
Проф. д.сс.н. Кирил Богданов. Преподавател в Лесотехническия университет. Научни интереси:
горите като интегрирана система от ресурси и организация на многофункционално горско
стопанство. Издадени стихосбирки: Нитрам Лирик. От любов ранен; Огън неугаснал (София, 1995);
Добрината на гората (София, 2008). Хоби – поезия, литература, пътуване и опознаване на съхранени
природни територии.
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Лилия Белчева
Пречистена любов
Когато си до мен, невидим, но желан,
изглеждат по-прекрасни небесата,
защото образът ти, винаги мечтан,
ми носи радост, даже в самотата.
Така се нижат мойте сиви дни
във работа, но и в мечтания.
понякога жестоко ме боли,
а в мигове долитат спомени – дихания.
Това е вече толкова години,
но не угасва нашата любов.
Животът се изнизва, но ще мине
под знака на пречистена любов.
Когато минем в друго измерение,
ний свойта обич с нас ще отнесем
и това, нестихващо копнение,
чак сред звездите ще го пренесем!
(Влакът на живота. 2015)
Любовна клада
Любовта – горяща клада,
в мене пáри от години,
прави душата да е млада
с мечти и в старини!
Любовта ми не изгаря –
тлее тихо, но гори!
В душата ми тя заравя
чувствата да съхрани!
Клада от любов в душата
излъчва топлите искри,
поддържа духа в сърцата –
от спомените приказки реди!
(Многоцветни мечти. 2013)

___________________
Д-р Лилия Белчева Тодорова. Специалист офталмолог. Завършила Медицинската академия в София.
Специализирала в бившата СССР – института на Филатов. Завеждащ очна клиника в Плевен (1963–
1984). Под нейно ръководство и подготовка са израстнали редица специалисти по очни болести.
Почетна грамота от Централния съвет на Съюза на слепите в България за големи заслуги в областта
на очното здравеопазване и делото на слепите в Плевенски окръг. Дългогодишен активен член на
СУБ. Член на Съюза на офталмолозите в България. Занимава се с поезия от 1976 г. Пише стихове за
природите красоти, за самотата далеч от Родината, за житейските проблеми и радости. Издала е 8
стихосбирки. Хоби: поезия, музика – свири на цигулка, шиене на гоблени
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Надя Луканова

А ти ще простиш ли
Сякаш вечерника
нежно разпръсна косата ми
и луната привързана
над прозореца
светна тогава.
Душата ми се промъкна
асмалъци в твоята
да намери и върже
вино да пием и да не помним
миг ли е минал
или е минал животът.
Децата ни крачат
огледалното нас.

Ще запомниш ли
Ще запомниш ли
моите пръсти,
сякаш с цигулка
просвирили тишината,
моите устни,
плътта ми,
която отдръпнах
до голото на душата ми
да останеш?

У дома стъкнал огъня
още ме пиеш с очите си,
а аз
и приведен
те виждам предишния.

Ще запомниш ли,
как светът ми
сякаш от атоми
се превърна във теб?
В тюркоазено синьо
наметнахме времето.

Някой ден
ще проклинаме Бога си
и от високо над гроба на другия
ще отливаме вино,
но да не помня тогава
още от днес аз се моля.
А ти ще простиш ли,
ако първа замина оттатък?

Облечи ми душата,
ако си тръгнеш.
(публикувани във в. „Уикенд“)

___________________
Д-р Надя Луканова. Завършила медицина във ВМИ – Плевен. Придобила специалност психиатрия.
Работила в областта на психопрофилактиката, амбулаторно и в стационар като психиатър. Последни
работни места – Първа психиатрична клиника – УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ и ДКЦ 1 – Плевен. Вещо
лице – психиатър към ОС – Плевен. Автор на две лирични книги: Любовта не си взема сбогом (2014)
и Сенките на спомените (2016). Публикувала стихове и в пресата. Отличавана на конкурси и за
поезия и проза. Включени стихове в Алманасите за нова българска литература – поезия (2015, 2016)
на фондация „ Буквите“.
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Люба Панайотова-Чалъкова

Лекотата на любовта

Радост

Лекотата на любовта,
така трудно е постижима.
Дали ще мога – изпитва ме Бог,
да бъда такава любима.

Когато някой дълго чакан
в миг ми позвъни,
тръгва времето обратно,
срутват се стени.

Дали ще мога с песни и танци
да хвърлям въздушен мост,
вместо в ревност и болки
да тлея, увесила нос.

И готова съм тогава
Празник да направя,
да поканя млади, стари,
с вино да гощавам.

Дали ще мога да се понасям,
лека, с криле пеперудени,
когато в сърцето наивно
бури от страст са събудени.

Да танцувам и да пея,
в светлини до залез,
въртележка от надежди
и от смях заразен.

Лекотата на любовта
не е лъжица за всеки.
Тя проверява духа и
ни запазва човеци.

И си мисля колко малко,
колко малко трябва
на света, за да е шарен,
на сърцето – да се радва.
.

____________________
Доц. д-р Люба Панайотова-Чалъкова. Завършила Юридическия факултет на ПУ „Паисий
Хилендарски“, където работи след спечелен конкурс. Защитила докторска дисертация в Института за
правни науки на БАН. Преподавател по гражданскоправните дисциплини вещно и облигационно
право. Автор е на статии и студии в специализирани правни издания, както и на две монографии в
областта на гражданското право. Специализирала във Франция и Швейцария. Член на Пловдивската
адвокатска колегия, на Дружеството на пловдивските писатели, както и на литературен клуб
„Младост“. Има две поетични книги – Объркани хора (изд. „Зеница“, 1995) и Удивление (изд.
„Фенея“, 2010).
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Любомир Пировски

Летен сън
Нецелувани устни –
нощем жадувани, денем бленувани,
с дъх сладостен
жарава в сърцето самотно
раздухват...

Любов
Прекрасна си!
Слънчев лъч, докосващ душата,
вятър в жегата прохладен,
буря лятна, раждаща дъгата...

Песен за ласки томителни,
за цялост сляла душите изгубени...
Песен за нощ лятна, гореща;
за ден лъчезарен,
от целувки и Слънце събуден...

Езеро дълбоко, огледално,
твоя лик, небето синьо и
лунната пътека приютило,
притаило бушуващи, разжарени
въртопи.

Устни, в мечтите нежно целувани,
нощем жадувани, денем бленувани...
И в младост, и в старост жадно сънувани,
сладко опасни, чакани, хубави...

В себе си, любов, те отразявам аз
и музика звучи,
и светлина сияе,
и дъга цветува...

Устни недоцелувани...
Прегърнати вървим със тебе...

____________________
Любомир Пировски. Магистър фармацевт. Научен сътрудник І степен над 25 години с 54 научни
публикации, от които 7 патентовани изобретения и 6 научни монографии. Лицензиран съдебен
експерт. Автор и на 4 стихосбирки. Член на Съюза на изобретателите към ФНТС, на СУБ и на
Българския фармацевтичен съюз.
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Магдалена Гарванова
Под дървото на вишната
Иди си... Вече съм невеста другиму...
Не виждаш ли как блести седефена роса в косите ми,
как воали от пяна ефирно обгръщат снагата ми,
как макове аленеят устните ми,
а трепетлика полюшва гърдите ми?
Върви си сега, когато дъждът слива сълзите си с моите,
сега, когато вятърът отнася воплите ми,
сега, когато викът ми става кръвен брат на бурята,
сега, когато от пръстта замесвам лек за душата си.
Върви си сега, когато съм друга, когато съм друга...
А помниш ли там, под дървото на вишната...
Запалих всичките слънца, за да те видя.
Покривах тялото ти с моите коси, за да те стопля.
Усмихната целувах лика ти в танца на потока, да те любя.
Сега съм друга, да, сега съм друга...
Прекатурих вече планините на болката,
угасих със сълзите си всички звезди,
за да спрат да ме мамят очите ти. Иди си!
Вече съм невеста другиму,
вече съм невеста другиму!

____________________
Доц. д-р Магдалена Гарванова. Завършила две висши образования със степен „магистър по
социология“ и „бакалавър по психология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, след което защитава
докторантура в Института по психология – БАН. Преподавател в УНИБИТ. Автор на над 80 научни
публикации на български, руски и английски език, между които 2 монографии и 4 учебника.
Научните ѝ интереси са в областта на психологията на личността и развитието, социална психология
и статистическа обработка на данни. Членува в Дружеството на психолозите в България и Българска
асоциация по хипноза и хипнотерапия. Носител е на наградата на ВАК, СУБ и ФНТС за високи
научни постижения на докторанти в социалните науки. Обича да пътува в страната и чужбина.
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Марина К. Николова

Тишина
Ако случайно тишината,
родила всички грехове,
реши от нас да си отиде,
за миг, за два, за три поне
от всички наши оправдания,
съмнения и „може би“,
без нас тя може, но ние
без нея – тишината – не.
Усещам нежната прегръдка,
дъха, въздишка, аромата,
усещам полъха, цвета, дори –
музиката в тишината.

Есен
Есента пристъпва с бавни крачки,
обсебва тя дървета и треви.
Обсебва хората и домовете,
обсебва нашите души.
Обсебва моята мечта последна,
преди да разцъфти и оплоди.
За сетен път с очи да я погледна,
на пролет – тя ще се роди.

____________________
Проф. д-р Марина К. Николова. Завършила Философски факултет, специалност „Педагогика“ в СУ
„Св. Климент Охридски“. Преподавател в Инженерно-педагогически факултет на ТУ – София в
Сливен, където в продължение на 14 години е зам.-ръководител и ръководител на катедра
„Педагогика и мениджмънт“. Има над 100 публикации в страната и чужбина. Автор на 5 учебника и 2
учебни пособия. Научен ръководител е на 9 докторанти, от които 6 успешно са защитили
дисертационен труд. Член на ръководството на СУБ – клон Сливен, където е била председател на
секция „Педагогика, психология и филологии“.
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Мария П. Петрова

Орис
Ако животът чудо не беше
с музи верни и балади лирични …
Ако ти вълшебство не беше
с таен взор от душата на Бога…
Ако обичта не беше
моята орис избрана…
Щях да съм просто прашинка
от пепелта на тамяна…
септември 2017 г.

____________________
Мария П. Петрова. Завършила руска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ и право във
Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Следдипломна квалификация в ИРЯ им. А.
С. Пушкина – Москва. Асистент по гражданскоправни дисциплини в Юридическия факултет при
ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна. Действащ адвокат при Адвокатска колегия – Варна. Автор на
четири стихосбирки – любовна лирика: Аз съм истина (1993, изд. под името Мария Стефанова); Аз
съм любов (1997); Аз съм живот (2002) и В душата си те каня (2002). Член на Сдружението на
писателите – Варна, на Съюза на учените в България и на Варненската адвокатска колегия. Извън
науката има интереси в областта на изкуствата.
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Мая Кисьова

Хайку

***
сън
програмистът открива
кое е числото на Бог

***
Яяяяя! Не е истина –
котаракът спи върху
„Кучешко сърце“

***
бледо зелено
художникът рисува
пролетен вятър

(Участвали в различни конкурси, като някои от тях са отличавани. Непубликувани на
хартиен носител.)

____________________
Д-р Мая Кисьова. Актриса, режисьор и драматург. Дисертационният ѝ труд „Сценични реализации на
българската поезия 1990 – 2010“ е защитен в НБУ (2017). Автор на 8 книги и над 50 публикации в
издания за наука, театър и литература. Носител на престижни национални и международни награди
за хайку, сред които в Япония (2014) и Русия (2017). Селектирана в ТОП 100 най-креативни автори на
хайку в Европа (2014). Член на САБ и Театераутор.
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Милена Николова
Тост
Слънчеви зайчета
танцуват по стените.
Стройни прозорци
разкриват небе и разкош.
Галещ е погледът,
богато препълнен
с вълни и море.
Приготвям амброзия –
нежна като шепот.
Оседлаваме вятъра,
оседлаваме чувствата.
Вълшебни гроздове
разстилат трапезата.
Преди да се гмурнем,
преди да отпием амброзия,
вдигаме тост
за любовта ни.

____________________
Милена Николова. Магистър по международен бизнес и по английски език и методика. Награди от
международни и национални конкурси: носител на ІІІ награда от Осмия конкурс за кратка проза на
LiterNet & eRunsMagazine (2010), награда за млад автор в Седмия национален литературен конкурс за
поезия „Биньо Иванов“, Кюстендил (2013) и др. Член на журито на международния поетичен конкурс
на английски език „Write Share Be Read“. Превеждала стихотворения от американски, английски,
немски и македонски поети. Автор на стихосбирките Любов по време на дъга (2003), Сълзи в
джобовете (2005), Обяснение в благодарност (2015), Sonnenbrille für die Sonne (2016). Член на Съюза
на българските писатели.
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Милена Пашева

Обичам дъжда
Обичам дъжда –
това е плач на ранени сирени,
тъжни облаци
и уморени слънца.
Когато вали
сърцето ми пее,
защото вярвам, че после ще има дъга.
Когато вали
светът е прекрасен
и има толкова много тъга.
А нейде в тъгата се ражда илюзия
за нови непобедими слънца.

Предизвестено
Последните пролетни цветя не увяхнаха.
Изсъхнаха като пеперудени звуци във ваза.
Красиво, ненужно
и тъжно умиране.
И звукът на цигулка
като пеперудени крила във въздуха.

____________________
Гл. ас. д-р Милена Пашева. Магистър по биология. Доктор по биохимия – Медицински университет
– Варна. Главен асистент в Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика,
Медицински университет „Проф. д-р П. Стянов“ – Варна. Научни интереси: молекулярна биология,
работа с клетъчни култури, оксидативен стрес, възпаление, затлъстяване. Член на СУБ и
Асоциацията на биохимичните катедри в България. Интереси извън науката: художествена
литература и музика.
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Милчо Кирилов
Обичам те
Обичам те Вечер,
когато изгреят звездите,
когато след дългия ден,
като синьо винό ме опиват очите ти,
когато си Ти, когато си с мен.
Обичам те Сутрин,
когато Луната бледнее,
когато белия ден започва,
и Ти ме вървиш, изгаряш, не тлееш,
и няма пак под краката ми почва.
Обичам те Денем,
когато Слънцето ярко,
заслепяваш и няма слама,
която не е смляна и овършана,
след прегръдките на нас двама.
Обичам те Нощем,
тогава съм Оня,
който чакаш и след потопа,
който без да чука, слиза от коня
и те превръща във Калиопа!
Обичам те въпреки,
обичам те даже,
след последната земна обиколка,
до сърце – изплакване, така да се каже,
обичам те, просто ... до болка!
Обичам те колкото,
обичам те както,
и както, и както да сричам,
едно запомни и
недей го забравя:
обичам да те обичам.
Обичам те!

____________________
Д-р Милчо Кирилов (Цветков). Завършил астрономия. Работил в Института по астрономия към БАН
(до 2012). Асоцииран член на Института по математика и информатика – БАН. Научни интереси:
астрофизика; бази данни; астроинформатика; виртуална обсерватория. На поезията гледа с усмивка и
любов. Издадени стихосбирки: Първите 20+21 (Херон Пресс, 2008); Живота – всичко – хубаво
(Херон Пресс, 2008). Негови стихотворения са публикувани в Хулите (www.hulite.net) – сайт за нова
българска художествена литература, в редица поетични сборници, както и са преведени на сръбски
език в двуезичния сборник Пред звездната врата (2016). Хоби: поезия, пътувания навсякъде.
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Минко Танев

Пристрастия

Химн

Обикнах нощната картина
на хълма призрачно красив –
далеч оттук ако замина,
сърцето ще я възкреси.

Разпрахме царствената пелерина
на тинята със стръв –
от вулканично дъно сме, родино,
от богомилска кръв.

Обикнах блесналите бездни
на утринния сняг и дим –
завинаги ако изчезна,
плътта им ще ме прероди.

Морето беше с черен креп покрито
и флагът – също чер –
разбиваше се рибата в скалите
на магма и хайвер.

Обикнах слънчавите мрежи
на тази прелестна игра –
все някой ще ме забележи,
по склона ако заискря.

Миришеше на мърша и на кратер,
на спиритичен дим
и слънчевата глъч ни изненада
интимно да мълчим.

Око на птица ще вторача
в учудения небосвод
и леко ще отлитна в здрача
на своя следващи живот.

Тогава писъка на хищни птици
разнищих в твоя чест
и хор на властници и еретици
гъмжи в слуха до днес.

(Утринни предели. Изд. „Български писател“, 2013)

____________________
Минко Танев. Завършил българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“. Работил е в Общински
съвет за култура и в Дома на учителите – Пловдив, във вестника на Висшия селскостопански
институт. Бил е зам.-главен редактор във в. „АртКлуб“. Понастоящем е преподавател на
чуждестранни студенти, които изучават български език в Медицинския университет – Пловдив.
Редактор във в. „Академия медика“, МУ– Пловдив. Автор е на 6 книги със стихове. Съавтор е в книги
и антологии. Творчеството му е преведено на немски, френски и словашки. Носител на много награди
и на Националната награда за поезия „Божидар Божилов“ (2013). Член на Съюза на българските
писатели и на Дружеството на пловдивските писатели, Българския хайку съюз, Съюза на писателите
– лекари в България, Американската хайку фондация, Британското хайку и танка общество,
Световната хайку асоциация.
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Надежда Витанова

Жената
Жената се стреми към слънцето
Душата е навсякъде в жената
Жената се оглежда във небето
Земята е родена от жената.
Не търси дар, защото дарът е във нея
Роден от дарбата ѝ да обича
Сърцето ѝ едно е със душата
Завинаги е свързано с небето.
ТЯ път е между небето и Земята
Превръща в песен трепет и неволи
Ухае в съвършенство със тъгата
Животът ѝ е дар за красотата.

____________________
Проф. д.п.н. Надежда Витанова. Преподавател във Факултета по педагогика на СУ „Св. Кл.
Охридски“. Научни интереси и преподавателска дейност: психологическа диагностика, психология
на развитието, сензитивност в периодите на детството, психотерапевтични подходи и консултиране в
клиничната социална работа, група и групова терапия. Публикации – над 100 заглавия в посочените
по-горе области. Други интереси: практикуващ психотерапевт. Хоби: поезия и музика. По тази
причина един от методите за психотерапия, който ползва, е музикотерапия.
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Наталия Г. Иванова

Пробуждане
Утрото смени звездите с лъчи
и слънцето целуна ясни небеса.
Денят като магьосник заличи
следите на нощта с роса.
И в молитва стихва моето сърце
пред празника на природата свят.
Дано Бог запази в мен мига поне,
когато живота се разпуква като цвят.
И когато всяка прашинка и всяка твар
тази музика на пробуждане обича,
когато съдбата снема и ни дава товар
и на чисто вълнение мислите обрича.
Сега се ражда една мечта жадувана
и с нея на новия ден ще дам криле,
да обрека себе си на вечно пътуване
и духа ми на дерзание да се предаде.

____________________
Д-р Наталия Г. Иванова. Магистър по специалност „Право“ в Юридически факултет на Университета
за национално и световно стопанство. „Доктор по право“ (наказателно право) в Юридически
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Университетски преподавател и правен консултант.
Автор е на публикации в сферата на наказателното право. Лектор на семинари и участник в научни
конференции, посветени на наказателно-правната закрила на правосъдието. Има издадена
стихосбирка със заглавие Росни капки.
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Николай М. Янев

Подир сенките на спомените
Тез лунни нощи в Анхиало,
затихнали след дневен бриз,
перо от чайка отлетяло,
скрибуца пак по девствен лист …

… И пак в съня си дивна и прекрасна,
протегнала копнееща ръка,
загадъчна, ефирна и опасна,
една усмивка, ронеща тъга …

Редят се строфи и куплети,
сребристо-лунни стихове,
от прокълнатите поети,
нахлули в нощни светове …

Рибарски мрежи, вятър във платната,
крило на гларус, перка на делфин,
душата се разтваря в синевата,
тъга ли бе или пък синкав дим …

… Денят в ковачницата рано,
безброй искри, стоманен звън,
там зад пердето поприбрано,
сърце сънува страстен сън …

… Вярна пушка – моя първа дружка,
сабя сребролица – галена сестрица,
с братя револвери – в буни и завери,
горда бяла риза – кръв ще я ориса …

… Загледан пак в далечината,
отплава корабът ни днес,
луната чезне в мрачината,
погълната от горски лес …

А тиха нощ се спуска в планината,
гората шепне, тихичко мълви,
там по пътеките хайдушки
душата на Поета все върви …

Тъмнее облак градоносен,
душа се гърчи в потна длан,
о, миг, зловещ и съдбоносен,
прости на роба клета дан …

Правнуците на Калиопа
в сърце ли носят още жар?!
Духът ни броди вече из Европа,
да пазим тук божествен дар!

За геноцида прошка няма,
ни за тиранина покой,
в гърдите зее люта рана,
сълзи напират в кървав рой …

Стои Поетът край скалата,
а сякаш времето струи,
скъп спомен трепва във душата,
и сякаш нещо там мълви …

Поморие 2017

____________________
Проф. д.м.н. Николай М. Янев. Завършил математика в Софийския университет. Член на секция
„Изследване на операциите, вероятности и статистика“ в Института по математика и информатика
към БАН, на който е бил директор два мандата. Член на Международния статистически институт,
дългогодишен преподавател в Софийския и други университети, поканен професор в редица
престижни университети в чужбина. Автор на повече от 120 научни публикации, между които и
няколко книги, като и на една стихосбирка: Епопея за незабравимите (2010). Роден в Бургас, но
израстнал в Поморие, той е неразривно свързан с морето, ветроходството и уиндсърфинга.
Известен и като Капитан Ник, обявен „за най-добрия математик сред сърфистите и най-добрия
сърфист сред математиците“.
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Нонка Богомилова
Есен
И тази есенна любов замина...
Но колко „естетично“ тя живя –
в твоите песни, в моите думи...

И в този стих умря.

Метафизичен разговор с морето
– Не си отивай през септември,
виж, иде зима, остани при мен:
с мъдрите ми риби ще говориш,
от най-дълбокото си ще извадя бисери
и ще ги посипя по косите ти,
а после ще ти дам безкраен хоризонт и път,
а не стени-затвор
и моята зелена хладна ласка няма да те наранява....
– Но аз какво ще мога да ти дам:
ти имаш всичко.
През зимата ще търся някой, беден като мен –
аз да му дам, което имам
той да ми даде, което нямам.
(Още малко. Пони, София, 2012)

____________________
Проф. д.ф.н. Нонка Богомилова. Работи в Института за изследване на обществата и знанието при
БАН. Област на научни интереси – философска антропология, философия и антропология на
религията, религията в Европа и на Балканите, философия и литература. Публикувани 8
индивидуални монографии, повече от 100 научни статии на български, английски, френски, немски,
италиански, полски, руски, украински, словашки, сръбски в България, Швейцария, Полша, САЩ,
Италия, Германия, Англия, Украйна, Сърбия и др. Главен редактор на списание Философски
алтернативи (2004–2012). Издадени стихосбирки: Омагьосан кръг (ЛИК, София, 1997), Празници
(ЛИК, София, 2000) и Още малко (Пони, София, 2012).
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Орфей Петков

Пролет в жилищния комплекс
Студен, многоетажен и бетонен,
кварталът тази сутрин се разтресе –
изпълниха се стаи и балкони
със пламенна и мощна птича песен…
До блока – от върха на трепетлика –
разнасяше се химнът ѝ невидим,
дошла бе от гората да ни вика,
а после – доста късно – да си иде…

Воля за летене

Защото ни зовеше – доверчиви
се вслушвахме в гласа ѝ мил, неграпав,
и нека сме със нея справедливи –
тя режеше на части тишината…

Сред щъркелите тичах до забрава
и исках с тях да литна с воля дива…
Не взеха ме със себе си, признавам,
а в ятото им, знаех, ми отива...

И още в тъмно стрехи и балкони
превръщаха се в щръкнали антени –
да чуят химна искаха на оня
неканен гост сред клоните стаени…

Говорих с тях пред пътя им далечен,
с крила помахвах – вярвах във магия,
през свода син реката им потече –
мен нямаше ме там, за да се вия…

И тази птичка, знаем – сред квартала
ще цепи с арии сумрака дантелен,
дордето недоспал безумец жалък
в прекрасния ѝ зов не се прицели…

За първата им още обиколка
останах на земята – и тогава
ме парна непосилна остра болка,
тъй както сякаш някой ме предава…

(Любовни отблясъци. Издателска къща „Огледало“, 2017)

____________________
Д-р Орфей Петков. Завършил Минно-геоложки университет. Защитил докторска дисертация в
Москва. Автор на повече от 50 научни публикации у нас и в чужбина по проблемите на минното
дело, промишлеността, икономиката, макроикономиката, туризма, екологията и управлението. Членкореспондент на Международната академия по екология и безопасност на околната среда със
седалище Санкт Петербург (Русия). Член на СУБ, на Съюза на българските журналисти и на Съюза
на българските писатели. Автор на 13 книги с поезия: Денят от теб започва сутрин (1992), Със
светлината си душата ми лекуваш (1996), По светлото в душата ти копнея (1998), Любовни
видения (2002), Предесенни светлини (2005), Любовни протуберанси (2007), Нежност и светлина
(2009), Сетиво за любов (2010), Неугасими чувства (2011), Любовно завръщане (2013), Късни
стихове (2014), Златноесенни огньове (2015) и Любовни отблясъци (2017).
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Павлина Гатева
Пролетна приказка
Тази приказка,

Тази приказка

тя започва така:

е за любовта,

на едно майско клонче

милиарди дъгички любов

люлее се капчица

светят в малките капчици

и се готви да падне

и една е достатъчна,

върху камък в пръстта,

вместо сто по сто,

да се пръсне

за да пръсне дъга

на хиляди малки дъгички

по кожухчето,

от бисерни капчици.

по муцунката и по лапичките.

Тази приказка,

И така, тази приказка

тя продължава така:

свършва тъй:

под напъпили клончета

наш та капчица

се разхождало

по клепача на меченцето

малко меченце;

се разпръснала

сам-само се събудило

и попила в очите му

в началото на пролетта

пролетно любовта.

,

и тревожно затърсило
своята мама мечка.

Просто
нашата капчица
вече не била същата.

____________________
Доц. д-р Павлина Гатева, доктор по медицина. Завършила е медицина в Медицински университет –
София, със защитен докторат. Преподавател в Катедрата по вътрешни болести, фармакология и
клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести, СУ „Св.
Климент Охридски“. Научни интереси: фармакология и токсикология. Владее английски, френски и
руски езици. С литература се занимава от няколко години. Пише в литературни сайтове. През 2009 г.
печели трета награда от конкурса за кратка проза на LiterNet & eRunsMagazine. Издадена стихосбирка
Междусезоние (Буквите, София, 2012). Интереси извън науката – човекът във всичките му изяви.
Хоби – Интернет, театър.
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Петко Кочевски

Копнежно
Слънчево
Докосване,
по-силно от нощта

Снопче светлинка

Целувка,

играе във зеницата

по-сладка от сълза

билярд на клечка

Усещане,

заскрежена от преструвка

по-ведро от дъжда

неозадачена

Премрежие –

Усмихнат кестен

освирепяла светлина

ме докосва по гърба
Целува ми клепачите

Заскрежени върхове

горещо

Нетърпеливи пръсти

преди да смогне

Открадната въздишка

да попие спомени

Очакване неразгадано

от отзвучали тръпки

Оранжево объркване

Акомпанирам на

Недопустимо откровение

последната ти бира

Клепачи,

Трапчинка прелетна

пърхащи във

във мен прохожда

неусетен унес

В поля от лавандули

Зеници –

да се гмурнем

връхчетата на карфици

и да прошепнем тихо:
НАСТРЪХВАМ С
МИСЪЛТА ЗА ТЕБ.

____________________
Петко Кочевски. Магистър по предприемачество и мениджмънт. Главен асистент по информатика в
Техническия колеж – Ловеч (до 2013). Понастоящем докторант в областта на компютърни системи и
технологии към Техническия университет – Габрово. Преводач и редактор на свободна практика.
Интереси: музика, психология, фотография. Членство в СУБ и MENSA.

54

Розалия Александрова
Молитва за България
Учи ме, Господи, до сетния ми дъх
да гледам влюбено небето.
Да пея с песните на птиците и влъхвите.
Да страдам за прекършеното цвете.
Учи ме, Господи, и силата ми дай
в едно море да се превърна.
И всеки, дръзнал да пристъпи моя бряг,
с платна от обич да обгърна.
Учи ме, Господи, и вярата ми дай
на мъките да видя края.
Едно сърце, на Тебе всеотдайно,
да сложа във нозете на България.
ЙОРДАНОВ ДЕН
Сред декорите в бяло
някой чисти душите ни.
И е пак побеляло
денонощно в мечтите.
Любовта, невъзможната.
Любовта, безутешната.
И капчук сеизмично
връща мигове вечност.
Сред декорите в бяло
някой пише Любов.
Между Кръста и Цялото
сваля кодове Бог.

___________________
Розалия Александрова. Завършила славянска филология в СУ „Св. Кл. Охридски“. Старши
преподавател по български език на чужденци в МУ – Пловдив. Научни публикации в областта на
хуманитаристиката: езикознание, литературознание, философия, методология, педагогика,
информациология. Член на Дружеството на пловдивските писатели. Автор на седем поетични книги.
Творчески интереси и в областта на есеистиката. Участва в литературни алманаси и списания,
редактор и автор в издания по проект „Европейска нощ на учените“ в Пловдив и др. Занимава се с
редакция и корекция на поетични книги и научна литература. Председател е на поетичноинтелектуално общество „Квант и приятели“.
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Росица Копукова
Моята дървена пейка
Моята дървена пейка
чака ме там, в планината,
пълна с поезия, грейнала,
цяла във слънце облята.
Аз нали вечно с бележник
пътувам, пак седнах на нея,
напред – хоризонтът безбрежен,
над мен – гласове чучупеят.
Пълня със стих ведрината,
красив – като тази природа,
надежден, като земята,
естествен – като народа.
Моята дървена пейка
е част от мойта България,
пълна със бъдеще, грейнала
под моите стихошария.
19 юни 2017 г., София

***
Поезията не е просто слово,
поезията в словото е скрита,
подобно бисер, подарен отново
на някого, да вае до насита
с невероятни думи светлината,
та сякаш те са музикален шепот.
Поезията – буря във душата
и на четящия, и на поета.
30 юни 2017 г., София
(Щастлива като птица. Под печат)

___________________
Росица Копукова. Завършила поотделно педагогика и българска филология, ІІ и І клас квалификация;
„Организация и управление на образованието“ в Института за учители към СУ „Св. Климент
Охридски“. Специализирала „Етнография и фолклор“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Носител на
научни и литературни награди у нас и в чужбина. Публикувана в международна преса. Нейни стихове
са превеждани на английски, френски, руски, португалски, италиански езици.
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Стефания Цанкова

Звездната жена
Когато слезе Звездната жена,
паважът заблестява непонятно.
Облечена е в тиха светлина.
С рождена дата – изгревът на лятото.
Край нея мъжки погледи без свян
опитват блясъка ѝ да събличат
и крият полунощния си блян
зад глухо и клеветническо сричане.
Коя е тази? Свети, пък жена?
Зад шепа пред устата си шушукат.
Натрапват й воал от мрачина
и дебнат голотата ѝ в пролуки.
Най-страшни са страхливите мъже,
които се прикриват с обещания.
А тяхната плашливост е въже –
протъркано и носещо ѝ рани.
Но мъж от огън ще я облече
и нея в огън, после за ръцете
ще тръгнат двама с истината, че
на Звездната жена приляга Слънце.

Звезди
Дали съществуват звездите?
Казват ни, че са изчезнали.
Трепкат Вселените сити.
Мигат загадъчни бездни.
Може би тука пристигат
звездни предишни животи,
а сред космичните диги
нашата мисъл работи.
Пита, премята се, търси
корена жив на нещата.
Облак въпросен се пръска.
Тайни летят към Земята.
Тя ги приема и вае.
Смесва Любов със мечтите ни.
После се връща в безкрая,
за да ги има звездите.

___________________
Стефания Цанкова (Стефка Цанкова Георгиева). Завършила е българска филология и история във
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Специализирала библиотекознание и библиография. Преподавател
по български език, литература и история. Освен преподавателската си дейност обучава млади
таланти по творческо писане в нейната литературна школа „Златен Търновград“, Велико Търново.
Автор на 16 книги с художествена литература за деца и възрастни. Лауреат на национални и
международни литературни конкурси. Доктор хонорис кауза на Македонския интитут по гелогия и
екология „ИГАПЕ“ – Скопие за литературни заслуги в екологичното възпитание на подрастващите
(2009). Удостоена с плакет, грамота и почетен знак от ИКИ – БАН за литературен принос в
популяризирането темата за Космоса (2010). Член на Съюза на българските писатели, на Национална
астронавтическа федерация и на СУБ. Интереси извън науката: спортни (колоездене, стрийт фитнес,
йога, плуване. Свири от детските си години на пиано, йоника и орган.
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Стефка Белчева

***
ЗАЛЕЗ
Търся последните полски цветя,
които сланата без милост попари,
да ги стопля в своите длани,
да им върна за миг свежестта.
Гледам последните златни листа,
които треперят по голите клони,
да узная какво ги крепи
и вятърът зъл не ги гони.
Слушам последните птици в леса
да ми кажат със своята песен,
кой ги кара да чакат снега
в тая късна, безрадостна есен.

Зад облаците слънцето се скри,
ала от пролуките снопове лъчи
се спускат като златни люлки към земята.
Морето се е притаило и мълчи,
не се долавя плисък на вълни,
ни крясъци на чайки в небесата.
Миг само – и огромното кълбо
ще се търкули отвъд хоризонта.
Ще грейнат и изгаснат във нощта
последните искри на златните лъчи,
на Слънчовите люлки към земята.
Настъпва благодатна тишина.
Морето и небето, и нощта
се сливат във прегръдка необятна.
И вечността със синкави крила
полека влиза в нашите сърца
за да премахне болка непонятна.

***
Дали ако снегът вали,
вали, вали,
ще се натрупа
и ще ме покрие цялата?
И после нищо, никакви следи
от мене не ще са останали?
Дали и мъката ми ще се вледени
и няма да изгаря тялото,
и в пролетните бликнали води
ще се стопи и ще промие раната?

***
Земята излъчва златисто сияние
и посреща с огнена ласка нощта.
Далечни звезди примигват замаяни,
отразили в безкрая страстта
Избледняват и гаснат последните багри.
От огъня остава пепелта.
И нощта в безмълвно страдание
притъмнява и чезне сама.

___________________
Доц. д-р Стефка Белчева, д.м. (1929–1992). Дългогодишен преподавател и изследовател към
Катедрата по физиология в Медицинската академия, София (1957–1990). Научни интереси в областта
на неврофизиологията: регулация на движенията и сензорната физиология, където са основните ѝ
приноси. Един от създателите на неврофизиологичната лаборатория към Катедрата по физиология и
един от основоположниците на електрофизиологичните изследвания на зрителната система в
България. Въвела модерни експериментални методи, получили международно признание. Автор е на
няколко учебника по физиология и на редица статии в реномирани списания. Хоби: цигулка, пеене
(била е солистка на Академичния хор), рисуване, поезия.
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Стоянка Боянова

Мечтание

Полъх

Срещнахме се, когато Бог създаде
световете,
и изпълни материята с любовта си.

Мечтая да долетя с ветреца до твоя
прозорец
да те погаля в съня ти,
да погаля всички нежни същества на
планетата,
да им благодаря, че са такива.
Мечтая...

После се изгубихме, защото ни
разпръснаха
по краищата на Вселената.
Аз оттогава пазя спомена за теб.

Съзнанието ми долавя мислите ти –
с полъха от върха на планината,
с ароматни цветове в предпролетната
вечер,
с тиха нежна музика –
под прозореца влюбени са спрели,
шептят и се целуват,
луната мълчаливо свети над всички...

Оттогава хиляди пъти изгряваше слънцето.
Оттогава хиляди пъти залезе луната.
Хиляди дни бях те очаквала,
хиляди нощи бях те бленувала...
На колко планети съм те потърсила.
Колко галактики с плам съм пребродила...
Когато се срещнахме – светлината
избликна.
Светът се разшири
и в него останахме Бог, ти и аз.

Мечтая...
Ти бе откраднал съня ми.

(Невидим благослов. Фонд. „Атанас Сейков“, 2015)

___________________
Стоянка Боянова. Завършила специалността физика в ПУ „Паисий Хилендарски“. Главен експерт в
Българския институт по метрология в София. Работи в областта на средства за измерване – твърдост
на металите, температурни измeрвания и количество топлина. Разработва и одитира системи за
управление на качеството. Член на Съюза на метролозите в България. Издала е 11 книги – 9 със
стихове, един роман и един сборник с разкази. Съавтор на сборници с поезия, разкази и хайку. Има
преводи на английски, полски, японски, сръбски и арменски. За творчеството ѝ са публикувани над
четиридесет рецензии. Редактор на книги с разкази, романи, речници и стихове. Член на Съюза на
българските писатели, Българския хайку съюз, Американската хайку фондация, Британското хайку и
танка общество, Световната хайку асоциация.
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Тодорка Димитрова
Утро

Болка

След бурята притихнаха вълните.
Нощта, безсилна, плаща си прибра.
Потръпвайки си легнаха звездите.
Луната любопитно се поспря.

Помръкна слънцето смутено.
Студени капки облакът пророни.
Притихна вятърът смирено
в покоя сив на есенните клони.

Тържествена и пурпурна зората
в ефира син лазурно заблестя.
Две бели чайки волно в небесата
с крилете си рисуваха деня.

Смълча се птичката ранена,
крило окървавено с клюн приглади.
Сгушѝ се в перушината студена
и звук от болка даже не издаде.

1996

1997

Сняг
Как искам да си върнем оня сняг,
магията искряща да усетим!
Да начертаем огнения знак,
кометен прах в косите ни да свети.
Да бъдем с тебе двама тук, сега.
От щастие, о, Боже, да немеем!
Примамливо вълшебство на снега,
мечтата ми пред спомена бледнее...
2004

__________________
Доц. д-р Тодорка Лулчева Димитрова. Завършила инженерна физика в СУ „Св. Климент Охридски“.
Защитила докторска дисертация в Университета в Палермо, Италия. Специализирала физика и химия
на полимерите в Университета в Палермо; модерна оптика в Университета във Фрибур; ядрена
физика към МААЕ, Виена; медицинска физика в МЦТФ, Триест; комуникация на науката в
Дубровник. Била е стипендиант на Франкофонската агенция. Преподавател в в катедра
„Експериментална физика“ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Изнасяла е лекции в ТУ Каунас, Литва, в
ТУ Рига, Латвия и в Универистета в Любляна, Словения. От 2009 г. е гост-професор на Университета
във Фрибур, Швейцария. Владее английски, италиански, руски и френски език. Член е на УС и
председател на секция „Физика“ към СУБ – Пловдив, където е била дългогодишен е председател на
Клуба на младите учени. Членува в OSA, СФБ, БДБМФИ, Дружеството на писателите в Пловдив.
Автор е на стихосбирката Трябва нещо да се случи (1995). Занимава се активно с комуникация на
науката. Финалист на конкурса „Лаборатория за слава“ на Британски съвет (2008). Автор на 5
научно-популярни филма.
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Христо Христов

ИСКРАТА
За първи път когато те видях,
признавам си – дъхът ми секна,
без мисъл и команда спрях
и в мен светкавица просветна.
Какво ли по-напред харесах –
осанката или лицето,
или очите, с поглед блеснал,
изпратили стрели в сърцето?
И ето, аз си казах възхитен,
че искам да си ми приятел,
че искам да те виждам всеки ден
и себе си на теб да дам в отплата.
Уплаших се, че ти ще влезеш
в най-близката до теб врата
и там за мене ще изчезне
зародишът на любовта.
Но ти погледна ме и ето –
кураж да спреш пред мен събра,
като светкавица в небето,
припламна между нас искра.
И таз искра запали огъня
и топли той и теб, и мен,
а аз се моля да гори до оня,
последен отреден ми ден.
(Светът през моите очи. 2013)

___________________
Доц. д-р Христо Христов. Един от първите възпитаници на Медицинския университет – Пловдив,
където е ръководител на Катедрата по физиология (1998–2006). Доцент по физиология в МУ –
Плевен. Научни интереси: ергономия и физиология на труда. Има 4 признати изобретения на
хранителни продукти за рационално, лечебно и специално хранене. Литературните му интереси
датират отдавна. Стиховете в първата му стихосбирка Сам в дъжда (2008) отразяват богатия
емоционален свят на твореца, силни и въздействащи житейските прозрения. Намира творческото си
амплоа в мисията да спасява ценности и светли мигове от битието. Харесва произведения,
разкриващи душевния живот на човека и емоциите, възникващи в човешките отношения, поради
което не харесва метафоричните поети. Харесва Плевен и обича Пловдив (където е роден).
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Цветанка Горанова

НА МОЕТО ПЛАМЪЧЕ
Навеки ще съжалявам...
Душата ми плаче...
Ала късно е вече
– моето пламъче отлетя на далече...

Късно аз разбрах...
– Колко закъснях..!
И ЗАЩО
всяко мое за/в миналото изстрадано обяснение
приемаш днес като ненужно дразнещо извинение
без смисъл и без бъдеще...
Късно е вече!
– моето пламъче отлетя на далече...

Ала Душата ми все ще тъжи,
дорде Споменът не съживи
Срещата помежду ни!
– ...мое синьо-Лазурно сияние,
нежно неземно мечтание...
12.12.2016

___________________
Гл. ас. д-р Цветанка Горанова. Завършила история със специализация „Етнография“ в СУ „Св.
Климент Охридски“. Защитила докторат по специалност „Наукознание“ с дисертация на тема
„Възгледите на българската народоучна общност за дисциплинните взаимодействия в етноложкото
познание (края на ХІХ век и първата половина на ХХ век)“. Понастоящем работи в Института за
изследване на обществата и знанието към БАН. Научни интереси: в областта на история на науката,
етноложкото познание, изследва творческите биографии на учени като Иван Д. Шишманов, Михаил
Арнаудов, Христо Вакарелски, Анастас Иширков и др. Член на СУБ и на Българска етноложка
асоциация. Хоби: туризъм, пътешествия, кулинария, открития. Увлича се по творческо мислене.
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Юлия Кендерова
Памет за майка ми
В манастирската църквичка влязох сама.
Обгърна ме уюта на безлюдна тишина.
Не беше празник. Беше ден обикновен,
но не такъв бе той за мен.
Бе ден на теб за помен, мила мамо.
Не носех нищо. Свещичка сал една
запалих и положих долу там – в пръстта.
Потърсих те.
Трептеше пламъчето нежно.
То сякаш беше твоята душа,
що радваше се, както в дните земни
на всяка среща със своите деца.
Две други пламъчета мигом спомних –
онези, в твоите очи.
Как стопляха сърце ми с обичта си!
Грижовност беше ти,
опора крепка в света ми от мечти!
Замислих се.
Ако „горе“ Бог на целий свят понесъл е съдбата,
за свой наместник долу – на Земята,
поставил е той Майката – за нейните чеда
да бъде най-любяща и добра!
А те, децата? Отлитат те.
Поемат всички свойта си пътека.
Живеят, борят се и побеждават, падат,
отново стават, понякога грешат,
в чувства разнолики и дела вървят.
Така в безспирна динамичност преживяват,
живота на земята продължават.
И само майчината обич неизменна
ги следва с мисъл – грижа неотклонна.
Затуй дълбоко тям в сърцата
е скътана една Икона – Майка свята!
Бе ден на теб за помен, мила мамо.
В храма влязох аз, душата ти да срещна в ранен час.
Благодарих ти. За прошка се помолих само –
от теб за мен, от Бог за двете нас!
___________________
Юлия Кендерова. Дипломирала се с отличен успех в Биологическия Факултет на СУ „Св. Климент
Охридски“, специалност „Биология, биохимия и физиология на животните и човека“. Работила като
научен сътрудник в Института по молекулярна биология при БАН. Понастоящем пенсионерка.
Интересува се от поезия, философия, психология, история, цветарство.

63

Яна Георгиева
Урокът на вишневия цвят
Там, където вишните са най-неустоими...
Там, където времето е наизмеримо,
в градината, разказваща за миналото ми
красиво,
отново настъпва пролетта с пълна сила.

и ти изпълни живота ми
с надежда и копнежи...
дори вишните бледнееха пред тебе,
а ароматът те теглеше към мене...
И в този миг на влюбване,
нуждаехме се ние от дъх на пробуждане;
и те вишните отново ни събудиха –
и заваля дъждът от бели цветове,
и обвързахме се заедно за векове...
Нима не бе най-истинското влюбване???

И в този миг почувствах се наистина
щастлива,
защото ти бе до мен, любими.
Ти знаеш, че това е моята стихия,
че вишните са моите приятелки
незаменими
и че с тях и аз вилнея и владея таз магия.

Макар че вишневите цветове
отронват се и литват с ветровете,
останахме ний завинаги с тебе.
И всеки път , когато вишните цъфтят,
отново влюбваме се сякаш за първи път.

И ето лъхва лек ветрец
и се ражда вишневият аромат;
Те вишните цъфтят
и без да искат позволение
отново даряват най-вълшебното
опиянение...

Те, цветовете, винаги опияняват
със своята феерия от белота и красота,
но и събуждат ни,
за да усетим заедно с тях аромата на
вечността,
преплетена с любовта...

От малка идвам аз в таз градина
и всеки път става тя по-истинска за мене.
Всеки път дарява ме с нежност,
а веднъж подари ми даже тебе...

Как попаднахме ние в таз магия ,
не зная,
но е най-ценният урок за всеки!

Помниш ли, когато срещнах те
за първи път, любими,

___________________
Яна Георгиева. Асистент по технология на лекарствата и биофармация, катедра „Фармацевтични
науки“, Медицински университет – Пловдив, където е завършила с отличие специалност „Фармация“
(2015). Научни интереси – твърди дозирани форми, микрокапсулиране, маскиране горчивия вкус на
лекарствата, етерични масла. Член на Българския фармацевтичен съюз. Голям брой участия в
конкурси за поезия и проза. Първо място в конкурс за разкази на немски на тема – „Мечти“ – гр
Виена, Австрия; второ място в конкурс „Още стихове за вечните неща“ – гр. Шивачево; публикуван
разказ на немски в отпечатана книга под надслов – „Всички пишат Дунав различно“ – гр. Виена,
Австрия. Подготвен за печат сборник под заглавие Черно и бяло. Извън науката се занимава с ръчно
изработени колиета и висулки от ахат и други полускъпоценни камъни, които могат да бъдат
разгледани online.
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Яна Рашева-Мерджанова

Нестихотворение
Харесвам как не ме обичаш и как
ме остарява това – да идваш
мълчаливо всеки път сякаш по
погрешка Да си със нови дрехи които
съвършено безпогрешно
мълчаливо аз събличам
Да мълчим
за несъщественото
понеже Другото е забранено Да говорим
облаците закачени на щипките
на часовете
Когато и последния
изпръхне да сме изтръпнали
от предстоящото – съвършено
нагла съвършено мокра
съвършено безразлична съвършено
мълчалива съвършено съвършена
Любовта – да ни причаква
Все по-млада
Все по-жива
Това е нестихотворение
Не ме!
5 юли 2017

___________________
Проф. д.п.н. Яна Рашева-Мерджанова. Завършила педагогика и философия в СУ „Свети Климент
Охридски“. Преподавател по професионална педагогика, професионално ориентиране и
консултиране, философия на образованието, методика на обучението по философия, личностно
консултиране, консултиране на майчинството, експертиза на училищния учебник и др. Автор на 35
научни книги и над 300 публикации в областта на синергетическа философия на образованието,
обучението по философия, майчинството, професионалната педагогика и кариерното ориентиране,
мултисензорност, генеалого-педагогически и крос-културни подходи. Съавтор на учебници и
помагала по философия за средното образование. Публикувала 12 стихосбирки и 2 есеистични книги.
Други интереси: изкуство и поезия, природа и планинарство, изследване на различни култури.
Реализира авторски поетични моноспектакли.
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РАЗМИСЛИ
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Александър Милчев

Понякога
Понякога питам се: дали не сгреших?
Разумно ли беше да правя наука?
И после, понеже така го реших,
от туй що творя кой си взема поука?

Случайно дочух
Случайно дочух позабравена песен –
припомни ми лудите млади години!
И после, в спомени сладки унесен
осъзнах – младостта ми отмина!

Кристали и химия, проблеми физични,
теории, опити елéктрохимични,
дискусии, спорове, натрупани знания,
цитати и статии в научни списания...
Приятно e, вярно, да получиш признание!
И все пак се питам: мойта точна наука
на многото хора не навява ли скука?

Остарях! И какво? Да проклинам, да
плача?
Да се жалвам? Кому? Нерешима задача!
Тъй че само напред, да! И горе главата!
Здрав и прав съм, нали? Значи в ред са
нещата!

Защо не опитах с поезия, с проза,
без суха логика, без преструвки и поза,
да разкрия своите чувства?
Не е наука, това е изкуство!
Щях ли да мога?
Знам ли? С помощ от Бога?!

PS. Както е казано: „Докато сме на
собствен ход и обща храна
нямаме право да се оплакваме!“
София, 13.03.2016

(Стихотворението е публикувано в
Стъпки 6, Стихове от български учени,
2013)

____________________
Проф. д.х.н. Александър Милчев. Завършил химия – производствен профил. Ръководител на
изследователска група за теоретични и експериментални изследвания на процесите на
електрокристализация и председател на Научния съвет на Института по физикохимия „Акад.
Ростислав Каишев“ към БАН (2008–2010). Научни интереси: електрокристализация,
електродинамично зародишообразуване и кристален растеж. Хоби: поезия, музика.
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Антон Стоев

Кратка космическа Одисея
Поредния си сън дочакал
потъвам в нощното небе
и зрител ставам на спектакъл
сред необятни светове.
Край мен блестят звезди безброй,
комети шеметно прелитат
и веят светлия си шлейф
из галактическия рой.
Планети яростно се мятат,
напускат слънчевия плен,
а други сякаш валс танцуват
по орбиталния си дрейф.
Експлозии с лъчи пробиват
завеси от космичен прах,
но аз не мога да се видя,
учуден съм, не ме е страх.
Не знам какъв съм и къде съм:
свободен атом, електрон,
а може би в пространство – времето,
излъчен квант или фотон ?
Пленен от мощна гравитация
излизам от съня дълбок,
в леглото си очи отварям,
безгласно моля се на Бог.
13 ноември 2016 г.

___________________________
Доц. д-р Антон Стоев. Агроном, специалност „Растителна защита“. Завършил Висшия
селскостопански институт (днес Аграрен университет). Специализирал в областта на растителната
вирусология – вирусни болести по стопански важни за България културни растения (семкови и
костилкови овощни видове и житни) и фунгицидната ефикасност. Има над 50 публикации в
посочените области. Проявява интерес към историята. Планинар – изкачил 21 планински първенци на
България, носител на специално отличие на БТС. Впечатленията си споделя в няколко публикации
във в. „Ехо“. Първите си стихове публикува като студент в тогавашния институтски вестник
„Коларовец“. Не е чужд на политически полемики, становища по религиозни въпроси и др.
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Бойко Вачев

Ковачът на надеждата
Кълвач, като клисар отмерва,
на камбанария – стълб електрически...
И питат се зачудени хората:
кому е този зов стоически?
Но метрономът секва...
Дали от лаком котарак,
или вече в краища други пак,
ковачът на надеждата отеква ...
2010 – 2013

Вярната диагноза*
Не всяка диагноза грешна
отмерва реквиема на смъртта тъй във привидната заблуда,
изпитваш вярата си в любовта …
*

рефлексия на едно непубликувано
стихотворение на Добрин Паскалев
24/03/09 24:00

___________________________
Гл. ас. д-р Бойко Иванов Вачев. Отговаря за европейските проекти и ръководи бюро „ЦЕРН“ на
Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН. Завършил кибернетика в КДУ „Т. Г.
Шевченко“, Киев, Украйна. Научни интереси в областта на приложния системен анализ и теорията за
вземане на решения, а така също комуникaцията на науката – едни от създателите на БЕО „Мусала“.
Инициатор, участник и мениджър на редица знакови европейски и национални проекти. Организатор
на множество научни и художествени изложби. Редактор и съавтор на миникнижицата SMS стихове и
рисунки с три издания през 2009, 2013 г. Художник на две стихосбирки (2013, 2015). Пише
стихотворения и превежда от 2009 г.
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Боян Ангелов

Светове

Превъзходство

И днес гневът прескочи

По начина на ходене

невидимото време,

посрещаме човека.

което като демон

Той вечно старомоден е,

с вулканите клокочи.

върви полека лека.

Щом бреговете падат

Разлистил е причините,

сред разливи от сяра

които го обсаждат

и ги поглъща пара,

и горе, от комините,

това не е ли адът?

струи не дим, а сажди

Изтекоха стотици

разстилат се из тъмните

космически еони.

ухания на здрача.

Вселената си спомни

Човекът влиза в стръмните

за своите дечица,

предградия, надскача

с човещина обгърна

съдбата неначената,

и мрака, и зората...

небетата обхожда...
Единствено Вселената

Сега и в двата свята

по дух го превъзхожда.

ще мога да се върна.
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Боян Бончев
По окръжност
Вървях по окръжност –
напред, а се връщах.
Посоки поставях
и тръгвах по тях.
Не виждах, че пътят
цикличен бе същият,
и падах, и ставах,
и в нищо не спрях.
Петимен за земен
живот и награди,
на себе си давах
и мен си крадях.
От много обичан,
макар и различен,
аз хората търсех
и бягах от тях.
Купувах на дребно,
продавах на едро
и кон за кокошка
разменях с размах.
Превратно от вятъра
гонен, аз ведро
рушейки създавах,
творейки рушах.
Преследвах докрай
най-любимите хора,
от страстите силен –
на страстите роб.
През хаоса бягах
без ред и умора,
и сам си бях дявол,
и сам си бях Бог.
Но ето – самичък
дойдох до олтара –
кармично наказан,
за прошка смирен
днес вярвам, че мойта
окръжност в спирала
от утре ще стане –
до сетния ден!
Лисабон
11.10.1997
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Венци Росманов

След операция
Гръбнакът е природно чудо.
Роден изправен, изкривява се.
Земята го притиска лудо
и той, принуден, заизправя се.
Опитваме се да помогнем,
за да намери светлината.
Та заедно да превъзмогнем
на изкривяването самотата.
Дали успяваме, не зная!?
Но важно е, че го желаем.
Присъдата чете се в края.
Виновниците са незнайни.

Добротата
В атака срещу добротата
изригват злостни обвинения.
Но за да скрият светлината
не стигат всички затъмнения.
Наистина не е възможно
да се гаси туй, що не гасне.
Остават белези по кожата,
които не болят, но дразнят.
С годините поизбледняват.
И свикваш ти, и всички свикват.
Но върху тях повторна рана
в сърцето точно е проникнала.
Но много хора във сърцата
стърчат кинжали незаслужени.
Но те пак носят добротата
и живи са, че са нужни.
Ще ги познаете по дирята.
По капещите тежки рани.
Всред нищетата екзалтирана
стоят безмълвно и ни бранят.

Предателят
Предателството е във гените.
Човек се ражда за такъв.
Във мозъка му и във вените
тече боя наместо кръв.
Приятел за пò брат си имал?
И той те е предал веднъж?
Приятел да ти е предател?
Скопец е бил. Не е бил мъж.
Такъв мерзавец не убивайте.
Ще ви изцапа просто меча.
Заслужил е да го презирате!
Човекът не става от човече.
(Аз не живея от поезия. 2009)

_________________
Доц. д-р Венци Росманов. Завършил Медицинския университет в Плевен. Ортопед травматолог.
Специализирал дългосрочно във водещи центрове на Франция, в САЩ, Швейцария и Австрия. Гост
– лектор на Академия Пелоритана, Италия. Талантлив ортопед – хирург, в момента началник на
Клиниката по ортопедия и травматология в частната клиника „Св. Панталеймон“ в Плевен.
Председател на местното Сдружение за национално съхранение. Автор на стихосбирката Аз не живея
от поезия (2009). Интереси: заклет меломан, разполага със стотици аудиовизуални записи на
класическа музика в своя компютър и си пуска поне по 1-2 от тях в своите кратки минути на отдих,
обича да чете книги. Хоби: алпинизъм и туризъм.
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Димо Кисов

Вик
Хора, поспрете!
Запазете миг тишина!
Запазете ден самота!
Запазете си време за размисъл!
И вместо да обличате „нищото“ в думи,
замълчете!
И само с дела – говорете!

__________________
Доц. д-р инж. Димо Кисов. Завършил строително инженерство. Преподава „Мостове“ във ВСУ
„Любен Каравелов“ – София. Научни интереси: всичко, което е свързано с мостовите конструкции и
тяхното развитие. Хоби – туризъм, книги.
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Добрина Желева-Мартинс
Оброк
На склона, на хълма два дъба разкошни,
С огромни корони и стволове мощни,
Приканват с магическа сила, привличат…
Оброкът там всички в селото обичат.
Ний крачим към мястото свято полека,
Краката потъват в тревичката мека,
На мента и мащерка мирис се носи.
В главата ми толкова много въпроси…
Кому посветен е тоз древен оброк?
Езически символ, светец ли, пророк..?
Съвсем сме наблизо и виждаме вече
Две прави пътеки от камък изсечен
Ни водят под плътната дъбова сянка,
Където на малка свещена полянка
Два мраморни кръста, покрити със мъх
Навяват за скръб…Ний стаяваме дъх…
Със писмени знаци, но неразгадани,
Мистични и тайни клейма или рани?
Имена на погребани нявга прадеди?
Мъдреци и светци или жертвени веди…?
Присядаме тихо. Чудотворна реликва,
с атмосфера сакрална, що в душите прониква –
това древно оброчище е просмукано с тайни,
ритуали свещени и обреди незнайни…
И в едно с двата кръста, тотема, прадеда,
Към селото надолу няма групата гледа…
Пасторална картина нашироко се стели:
Къщи, крави, коне и дим на къдели…
Лаят кучета нейде и звънят хлопатари,
След стада от овце се прибират овчари…
Сякаш времето спряло е – това китно село
Все така е живяло, все така е било…
А на склона зелен, там на хълма висок,
Непрестанно е бдял този древен оброк …
Август, 2017
__________________
Доц. д-р Добрина Желева-Мартинс. Завършила архитектура в УАСГ – София. Защитила дисертация в
МАрхИ – Москва, Русия. Работила в Център по архитектурознание при БАН, преподавала „Теория на
композицията“ и „Формообразуване“ на специалност „Инженерен дизайн“ и „Културен туризъм“ на
специалност „Екология и ландшафтна архитектура“ в ЛТУ. Област на професионални интереси:
теория и история на архитектурата и градоустройството; семиотика, културология, опазване на
наследството, културен туризъм. Член на СУБ, на Съюза на архитектите на България и на ИКОМОС.
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Дора Милева

Съдбата на поетите

Ценете любовта

Бих искала
да защитя поетите
от грубостта
на този свят студен!
Сърцето си
на длан протягат те
със Вярата
във идващия ден;
С Надеждата –
да се срутят стените,
в които блъскат се
човешките души.
И Любовта
да заличи следите
от Самотата,
дето ги души...
Но Мъдростта,
изстрадана с години,
ми шепне,
че това е грешен път:
поетите,
през тръни и глогини,
с сърца открити
цял живот вървят.

Ценете Любовта!
Не е тя само ласки
и целувки,
възторзи в лунни нощи
и песни на щурци.
Ценете Любовта!
Тя не търпи ни фалш,
нито преструвки,
не проси милостиня
и изкуствени венци.
Ценете Любовта!
Тя е водач и верен,
и изкусен,
сред дебрите житейски,
сред всяка суета.
Ценете Любовта!
Най-висшето изкуство,
дето носи
Живот, и Доброта,
и Топлота!
02.07.2014

16.06.2014

____________________
Гл. ас. д-р Дора Милева. Завършила биология. Научни интереси: генетика на микроорганизмите,
медицинска генетика, семейна генетична консултация, радиобиология и биохимия, педагогика.
Издадени стихосбирки: Думи неказани (1994), Политнала към Слънцето (2002), Аз пак ще се родя
(2006), Преживе (2009), Между небето и земята (2011), Сега и завинаги (2015). Има стихотворения
на руски език и няколко преведени на испански, публикувани в Русия и Куба. Печели конкурс за
текст на песен (1994), както и за стихотворението си „На Русия“ (март 2009). През 2017 г. излиза
първият ѝ сборник с разкази – Разкази за хора и животни. Хоби: поезия, проза, музика, плуване,
туризъм.
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Едуард Маринов

Сив пейзаж
Малката къща отсреща е сива
със сиви прозорци и сива стена,
сива антена с небето се слива,
сива тераса със сива врата.
Сив е тротоарът, сива ограда,
сива кола пред нея стои,
сиви листа са покрили паважа,
от своите сиви дървета дошли.
Небето е сиво, а облакът – кораб
сив плава във своето сиво море,
сив хоризонт, сив е просторът,
сивият студ навън сиво боде.
Видях сива майка със сиво детенце
във сивата, пошла, безлика тълпа,
държеше детенцето сиво меченце
и джапаше в локви със сива вода.
И ти си тъй сива, със сив поглед бледен,
чувстваш сиво, сиво говориш, сиво мълчиш.
А сив наблюдател отгоре ни гледа
и мисли ни нови, все сиви съдби…
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Елена Кашчиева
Предпазливите жени

Пия глътка

На М. Е.

На Н. Д.

Щастливи ли са предпазливите жени,
щом те обмислят всяка своя стъпка
и преценяват нещо да не им вреди,
да крачат само по пътеките отъпкани?

Пия глътка от чашата с радост
и животът е пълен с надежда.
Помня добре своята младост –
мисли за нея далеч ме отвеждат.

Щастливи ли са предпазливите жени,
на сигурната карта само щом залагат?
Дали животът може нещо да им подари,
щом миговете си на щастие те все отлагат?

Пия глътка от чашата с болка,
после загубвам вяра в доброто.
Правя на минали дни обиколка
и проличават следите на злото.

Щастливи ли са предпазливите жени,
щом смелост нямат те да са щастливи?
Дали съдбата им над тях ще се смили
или ще си останат вечно предпазливи?

Пия глътка от чаша с кураж,
после с проблеми се справям.
Може би бавно или изведнъж –
да ги решавам все пак успявам.

Да бъдем ли от предпазливите жени
или в хазарта на живота да играем?
Туй длъжни сме да го решаваме сами,
щом смелост имаме и щом мечтаем.

Пия глътка от чаша с приятелство:
чувствам истинско щастие земно
и че съм жива е то доказателство,
а на душата – безкрайно потребно.

08.03.2017 г.

Пия глътка от чаша с любов.
Тя ме залива и пълни сърцето.
Всичко да дам аз съм готов:
давам земята, давам небето.
07.03.2016 г.

____________________
Доц. д-р Елена Кашчиева. Завършила „Физика на полупроводниците“ във Физическия факултет на
СУ „Св. Климент Охридски“. До 2011 г. е преподавател в ХТМУ – София и отговорник на ТЕМ
лаборатория, а от 2000 г. до 2009 г. е ръководител на катедра „Физика“. В момента е пенсионер.
Научните ѝ интереси са в областта на микроструктурата на материалите. Член на Съюза на физиците
в България. От 2012 г. до сега е издала 4 стихосбирки, а петата е под печат. Извън науката и поезията,
има интерес към вътрешен дизайн и мода.
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Емил Томов

Аз мога да простя
Очите ни се срещнаха, събраха се телата,
„Обичам те“ – със нежност продумаха устата.
Тогава между нас застана пак света –
със своя егоизъм, със свойта суета ...
Душите бяха празни, Вселената – безмълвна.
И святост, и надежди злобата погълна!
Ти не повярва в нищо, което беше в мен.
Оставих го на вятъра – на вятъра студен ...
Да беше ти се спряла! Да бях и аз поспрял!
Да беше се обърнала, да бях те пак видял ...
Но, край – и нищо вече. Вървим по своя път.
Сами – момче, момиче, и как ли да се спрат ...
Навън е вече пролет – а аз съм толкоз сам!
А аз съм толкоз малък – във тоя свят голям!
И ако ти – и някога останеш пак сама,
знай – мога да обичам, знай – мога да ПРОСТЯ!

___________________
Д-р Емил Томов. Завършил средно музикално училище в Русе, а след това медицина в МУ – Плевен.
Работил в ЦСМП, Плевен, а в момента е общопрактикуващ лекар. Пише стихове и музика от
юношеските си години. Хоби: музика и рисуване.

78

Ивайло Димитров

Малко облаче, разделено на две
Припомняш ли си детските години?
Лудуващ диво – с часове по тъмно
Тъгуваш ли отново за сочните къпини?
Там на село – на баирче стръмно
Събираш ли насън цигарени кутии?
Обхождайки квартала – с румено лице
Строиш ли ти роботи от димните хартии?
Припряно и със силно тупкащо сърце
Будиш ли се рипайки забързано навън?
С две ръце понесъл намазана филия
Долавяш ли в смеха – омаен нежен звън?
На събраните приятели в пискаща сюрия

Новомодни мозъци

Сгъваш ли фунийки – забързано почти?
Правейки метални скобички от мед
Връщаш ли бутилки – от стъклени мечти?
За да купиш после ти – фунийка сладолед

Клеясали ганглии принудено тлеят
В пожара огнен на бурен порой
Неврони скупчени весело пеят
И лежат мързеливо в лежерен покой

Усещаш ли още лимонадата на прах?
Пареща езика на доволното дете
Мислиш ли че ти – потънал си във грях?
Защото паста „Мечо“ – де факто се яде!

Импулси отчаяно бият с камшици
Ще оседлаят ли те за последна езда?
Аксоните пръснати сред нови бутици
Заглаждащи в блясък поредна бразда

Дочуваш ли сега вопъла на тишината?
Потъващ в пръски на волен кашалот
Виждаш ли си детството отвъд стената?
Разделяща на две имагинерния живот...

Възприятия морни с пресъхнала глътка
Миелин се разголва за новата мода
Синапси сключени в прощална прегръдка
Главният приветства просташката сгода...

__________________
Гл. ас. д-р Ивайло Димитров. Творчески псевдоним: ДД. Магистър в специалност „Молекулярна
биология“, специализация „Биохимия“, СУ „Св. Климент Охридски“. Работи в Института по
физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ – БАН. Научни интереси: агрегационни процеси и
фазообразуване във водни разтвори; растеж на белтъчни кристали. Издадена стихосбирка Комичномрачните поетични щрихи на злободневната несъстоятелност (Авангард Прима, 2014, София).
Интереси извън науката (макар че науката е навсякъде, а всичко останало е в неразривна връзка с
науката): писане на поезия, писане на философско- и психологическо-ориентирана проза, жени,
футурология, тенис на маса, волейбол, гастрономия, брегови ивици на големи водни басейни.
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Ирена Д. Иванова

Порив
Природа втора,
като майка,
науката е част от мен.
В начало – плаха и потайна
в търпението си към мен.
И както цвят завързва пролет
проходи моята душа –
потърси, спря се,
кихна леко и ето –
нейната зора!
С амбиция неутолима
и със отворени очи,
запърха ревностно и живо учението за медта!
От Менделеев ще заема
скокливи йони – мед и цинк.
Смирена тихо ще изуча
физиологичният им линк.
Дали познанието чисто
разкрива ни се нам!? Не знам.
Природа съвършена,
в единството на Ин и Ян,
дерзая!

____________________
Д-р Ирена Д. Иванова. Доктор по медицина по специалността „Клинична лаборатория“. Работи в
УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София; катедра „Клинична лаборатория и клинична имунология“ в
Медицинския университет – София. Научни интереси: редки болести (болест на Уилсън),
невродегенеративни състояния и заболявания (болест на Алцхаймер), микроелементи – лабораторни
аспекти и клинично приложение. Членува в International Federation of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine, Българското дружество по клинична лаборатория, Българското дружество по
неврология, International Organization of Psychophysiology. Интереси извън науката: рисуване, театър.
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Йордан Калайков

Настроение

Следа от тъга

В безвремие изпаднал си
и погледът напред препънат е.
Лумва и бавно умира утехата
нейде от дълбините на задрямалата нощ.
Прииждат самота и дъжд изгубени
сред облаците, почернили небето.
Линеят чувствата и никой вече
не си спомня имената на
отминалите дни и любовта
тръгнали си не така, както си очаквал.

Ще са минали дни,
а роякът
от мигове щастливи
още ще жужи –
недосегаем и далечен...
Ще бъде късна есен,
около брега суров
морето ще кръжи.
Навярно тъй ще бъде,
ала сега – навън вали.
Някъде от север вятърът
приижда дъждоносен
и дъждът
звЪНти, звЪНти...
Нощта мълчи,
сега и после – все таи

Монолог
Къде ли останаха онези дни, когато животът бе гальовен,
А годините весело кръжаха в двайстото столетие?
И как тъй болката се сприятели с нас, онази разноликата,
дълго пренебрегвана, почти лъжовна?
Нали нямаме проблеми? Животът продължава – казвахме си,
правейки се на стоици, а той все пак ни изненада.
Истината ли за нещата ни напусна или ние я загърбихме?
Как да продължа нататък – с вкус притъпен и очи без блясък?

____________________
Проф. д.п.н. Йордан Калайков. Завършил професионална спортна педагогика. Преподавател по
мениджмънт в образованието, изобразителното изкуство и спортния бизнес в Националната
спортна академия. Писател и художник с публикации и живопис в България и чужбина.
Издадени книги с проза, поезия, есеистика. Включен в антологията „Български поети“, изд.
„Захари Стоянов“ (2003). Хоби: изящни изкуства – художник (8 самостоятелни експозиции),
награди от международни конкурси за екслибрис. Колекционер – керамика, накити,
нумизматика, старопечатни книги. Член на Съюза на учените в България и на Сдружение на
български писатели
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Камелия Миладинова-Георгиева

Науката обсебва
Науката обсебва.
Приканва къс по къс уплашената ти душа.
Убива скуката и мързела погребва
и носи те безспир на своите крила.
Понякога опитваш да избягаш,
да се покриеш в някой ъгъл тих,
но изкушенията нейни не забравяш
и връщаш се отново с поглед жив.
По течението ѝ се носиш като прът
откършил се от близките гори
и всеки миг ти виждаш кръстопът,
но тръгваш накъдето тя реши.
И времето минава някак неусетно.
Косите побеляват, там, над сбръчканото ти лице,
а тя – науката, остава все така кокетна
И блазни твоето, останало дете, сърце.
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Канелия Божинова-Славчева
Вълча луна
Януари. Сребристият сняг
мистично проблясва.
Вълкът единак
с тъмнина се кръстосва.
Луната е първа и негова,
луната е ледена, вълча.
Пристига вълкът –
и силен, и сташен.
Усетете се заедно –
мълчаливо, очи във очи.
Помолете се заедно,
споделете страха си.
Помолете се заедно,
тъмнината предайте –
и пречестени самодивски
с белота започнете.

***
Пеперудите на Спасовден
са душите на умрелите поети.
Чак до другата година се възнасят,
отдалече да ни ръсят със звезди.
Пеперудите на Спасовден
жълти са, окъпани в злато –
и сияят, пърхащи ефири –
спасени са от битието.
Пеперудите на Спасовден –
нежен танц и фини песни –
татко ме погалва винаги –
спасители от небитието.
____________________
Д-р Канелия Божинова-Славчева. Магистър по българска филология с втора специалност
журналистика. Завършила и специалността „Право“ в УНСС. Доктор по методика на обучението
по литература в ПУ „Паисий Хилендарски“. Хоноруван преподавател по български език в
Департамента за езиково и специализирано обучение в Медицинския университет – Пловдив.
Научни интереси в областта на литературознанието, методиката на литературното обучение и
граматика на комуникацията. Член на Съюза на независимите български писатели. Издадени
стихосбирки: Цветове (1995) и Нежна сила (1998). Участвала в поетически, литературоведчески
и методически издания. Хоби: поезия, литература, интересни екскурзии, красиви сувенири,
добрите приятели, любимия човек и прекрасната дъщеричка.
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Красимира Димитрова
Черен Петър
Беше черен и стар, и прегърбен,
Но протегнах по детски ръка,
Той дари ми беззъба усмивка
И със две ме погледна – Слънца.
И човешката злоба отстъпи
И побягна далече от мен,
Вътре нещо топло събуди
И усмихна прозаичния ден.
Ти кажи ми сред толкоз несгоди,
Как успя, да останеш Човек,
Да даряваш утеха на други,
В на мечти изхабения век?
20.03.2014 г.
Призванието на Бога
Какво сънуваш Тъмнокоса
въздишката на сенокоса,
тътен и запах на машини
или мощта в звездите сини*,

сковал на Времето скрипеца
със нишка сребърно-лилава***.
Препускай с нишката лъчиста
през лабиринта на Живота
тя те държи на вярна писта
и пази ти специална квота,

или е туй кръвта на Тангра
която в жилите ти бие,
когато светлоок славянин
от устните ти слънце пие.

защото ти си Тъмнокоса
Духът на Предната Вселена,
която в гените си носиш
към Следващата устремена.

Или сърцето на СтрелецА**
от центъра те призовава
26.02.2013 г.
Най-горещите нормални звезди,спектрален клас O.
Стрелец А- ядрото на нашата Галактика.
***
псевдо-цветове за рентгеново излъчване и ултравиолет.
*

**

______________
Гл. ас. д-р Красимира Димитрова Янкова. Магистър по физика със специализации „Астрономия“ и
„Метеорология“ в СУ „Св. Кл. Охридски“. Доктор по физика със специалност „Астрофизика и
звездна астрономия“. Работи в секция „Космическа астрофизика“ на Института за космически
изследвания и технологии при БАН. Участвала е в научната програма за създаване и използване на
микроспътник. Научни интереси: нелинейна физика; магнитохидродинамика; теоретична
астрофизика; виртуална обсерватория – проучване и анализ на експериментални данни. Член на
Българското астронавтическо дружество и на Асоциацията на докторантите в България. Други
интереси: пише стихове и къси разкази; увлича се от българска история и добре сътворена
фантастика (книги, картини, филми, музика...). Публикува стихове в Хулите (www..hulite.net) – сайт
за нова българска художествена литература.
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Латинка Хитова
Не искам
Не искам красивото Черно море
да се превърне в зловещо бойно поле.
Не искам в равнините Тракия и Мизия
да пълзят и да рушат чужди дивизии.
Не искам планините Рила, Пирин и Родопи
да са осеяни с военни окопи.
Не искам в Дунав, Струма и Марица
да тече радиоактивна водица.
Не искам по нашите планини и полета
да се разбиват смъртоносни бомби и ракети.
Не искам по родните ниви и горици
да преминават озлобени чужди войници.
Не искам градовете ни и селата, строени с години,
да станат огромни гробищни руини.
Опомнете се, хора от земния свят,
нека да бъдем един за друг сестра или брат.
Искам навсякъде по планетата Земя
да се живее в мир и да няма война.
7 юли 2015 г.
София

____________________
Д-р Латинка Хитова. Завършила химия в СУ „Св. Климент Охридски“. Защитила дисертация в
МИТХТ „М. В. Ломоносов“ в Москва, Русия. Преподавателска дейност във Физическия факултет на
Софийския университет и НПМГ – София. Ръководител на дипломанти. Участва в разработка на
договорни задачи. Работила и по административни въпроси в катедра „Информационни технологии“
при ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“. Научни интереси: физикохимия на полупроводникови
материали: израстване и характеризиране на тънки слоеве, а също обработка и характеризиране на
обемни материали. Участие в монография и в научни публикации у нас и в чужбина, за които са
известни 100 цитирания от чужди автори. Член на СУБ. Хоби: обича хумора, цветята, музиката и
много други.
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Милан С. Дмитриевич
Остров
Руменопръстата зора ни показа острова.
Черна струя вода, пресечена от ромона на дъбовете,
гълъб и врабец донесоха пурпурна клонка от лоза
на кораб, изникнал от пяната. Само изворът се чу.
Останахме, за да не остане земята без мъртъвци.
С релси опасахме острова,
вдигнахме фабрика за сардини,
изкопахме катранища в дълбоките жили
до сребросияйните морски дълбини.
Доведете разюзданите менади.
Звънът на вятъра из маслиновите горички,
за които не се знае откъде са дошли,
мами за игри.
Вестители на вести, които се изкривяват,
направете път на реката в безкрая на морето,
излиза от морската пяна с хлъзгава крачка
мирисът на Южния кръст, претопен в резкия северен звук.
Доведете пристанищните курви. Угощението може да започне.
Вийон още не е написал балада за дамите от миналите времена.

***
Дъжд
Плетеница от танцуващи капки
Дъга
Плетеница от пеещи цветове
Слънце
Плетеница от танцуваща светлина
Природата плува по реката на времето
Към вечността.
(Стихотворения. Херон прес, София, 2008)
(Превод от сърбски език: Меглена Божанова)
____________________
Проф. Милан С. Димитриевич, д.н. Завършил Физическия и Природо-математическия факултет на
Белградския университет. Дългогодишен директор на Белградската астрономическа обсерватория и
председател на Сръбското астрономическо дружество „Руджер Бошкович“. Председател на
Обществото на астрономите на Сърбия (2008–2014). През 1993–1994 г. е бил министър на науката,
технологиите и развитието в Сърбия. Основни научни интереси: астрономическа спектроскопия,
профили на спекталните линии, атомни и молекулни процеси в звездните атмосфери, история и
философия на астрономията, астрономия в областта на културата и др. Издадени стотици трудове в
областта на астрономията, много популярни и образователни статии, както и телевизионни сериали.
Негови стихове са преведени на български език и издадени от „Херон-Прес“ през 2008 г. в сборника
„Стихотворения“. Автор на антология на космически вдъхновени стихове „Космически цветя“. Член
на Съюза на писателите в Сърбия.
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Милена Николова

Детство на изплащане
Бях малка
и светът ми се побираше в кибритена кутийка,
изплезен срещу бръчките и глупостта на възрастните.
Не знаех накъде,
но тичах и слънцето ме кичеше със фибите си луди.
Пълнееше като смокиня моят ден,
a коленете ми, намазани със кал и кръв
от спъване неосъзнато,
докладваха на майка ми предателски.
Танцуващият хлорофил в очите ми издигаше дворци
с пластмасови лопатки и вода,
които вятърът превземаше със шепота си.
Със хрупкави салати от цветя гощавах
куклите си – бебета.
През мокрите десени на дъжда
ловях на светлината гъвкавите риби.
Бях малка,
но сега като че ли не съм …
Вечерям друга гозба от разбирания –
в кибритена кутийка крия
образа на карта кредитна,
с която мога да си купя още детство на изплащане.
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Милчо Кирилов

Антиастро
Омръзна ми да говоря със формули,
да Ви смятам колко и далеч са звездите,
защо има дупки черни, ярки флокули,
просто друг спрете, него питайте.
Защо на Венера е така душно, горещо,
дали на Марс има канали, пирамиди.
Как тъй на Слънцето няма ден, още нещо,
дали то все пак се върти, да се не види.
Откъде Сатурн има пръстени ярки?
Защо има червено петно Юпитер?
На Титан има ли изумрудени арки?
Някого други спрете – него питайте.
Ще ви разкаже той мъдро астрологично,
и ще ви построи, лъже-дом и хороскоп,
и ще изглежда всичко доста патологично,
като в един нов телевизионен въртоп.
Мене питайте как никнат надежди след дъжд,
защо има облаци бели, а са очите зелени,
кой тича все така луд в лятната ръж,
и защо вест тя чака по вечерно от мене.
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Наталия Г. Иванова

Магията на щастието
Вихърът стихва, когато се налудува.
И вълна към вълна от щастие пулсира.
А птицата волна, спре ли да танцува
за блажен покой в гнездото се прибира.

Дните се ронят и с мига умира час,
a слънцето раздава ласки щедри.
С усмивка пуква цвят на розов храст
и славей го дарява с песни ведри.

Зората събужда земята от сън
и камък и стрък в капки облива –
така се ражда обич, тъга и звън.
Не е ли това магия красива!

Не е ли това щастието незримо,
което човек стъпка по стъпка руши.
В кръговрата на времето неуморимо
щастие жадуват човешките души.
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Пеню Дичев

ДОЙДОХ, ЗА ДА ОТКРИЯ СЕБЕ СИ.
Обзет от крайно любопитство,
Поех по пътя каменист,
Съдбата който отреди ми.
По-късно всичко беше миг
Във водовъртежа на живота
И виждах, че съм закъснял,
Прескачайки от цел към цели.
Опитах да открия себе си
Обзет от крайно безпокойство,
Че подчини ме скоростта,
С която трябва да живея.
Но ето: времето внезапно спря
Във свят, заспал във вековете.
И виждам в спомените си едва
Тревожността на умовете.
Ако денят е тридесет луни
Ако годината е цяла вечност,
Отново ще се връщам до безкрай
Към дните си на сътворител.
Дойдох отново, но познал света,
Уверен в избора направен.
Живей живота отреден
По начин да откриеш себе си.

____________________
Д-р Пеню Дичев, д.м. Лекар кардиолог. Трудовият му стаж в по-голямата се част преминава в
сегашната МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД Сливен. Четири години е работил като лекар в Ирак и
Либия. Научните му интереси са предимно в областта на сърдечно-съдовите заболявания. Има над 40
презентации и над 30 публикации в страната и чужбина в областта на диагностиката на сърдечносъдовите заболявания с акцент върху Пулмоналната хипертония. Защитен дисертационен труд върху
определена диагностична методика. Председател е на медицинската секция на СУБ – клон Сливен.
Награден с грамота и значка от СУБ. Издадена стихосбирка: Докосване (2001). Интересува се от
културизъм, бил е състезател по вдигане на тежести и джудо към ФД „Марица“ – Пловдив. Обича
българския национален фолклор, като сам свири на кавал и йоника.
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Петър К. Петров
Клетка
Как да позная милувката,
щом вятъра не усещам?
Как да позная покоя,
щом морето не докосвам?
Как да позная любовта,
щом слънцето не виждам?

това е вече моята съдба.
От днес започва нов живот.
С усмивка тръгвам по света широк...
***
Милувката поисках да позная,
но бурен вятър набразди лицето.
Покоя аз поисках да позная,
но щях да се удавя във морето.
Накрая любовта поисках да позная,
но слънце жарко изпепели сърцето.

Клетката е моят дом сега;
клетка, що отнема мойта свобода.
Питам се дали не е съдба
тази тъжна орис и безкрайна тегоба.
Зад решетките живея.
Да избягам аз копнея.

Във този час надеждата умря.
Не вярва в нищо моята душа.

Но сърцето е твърде студено
решетките да разтопи.
Душата е твърде болна
през тях да отлети.
Ръцете са твърде слаби
моя път навън да открият...

Отчаяние към клетката ме тласна.
Отново връщам се в предишния затвор.
Приех, че участта е ясна.
Със себе си не влизам вече в спор.
И пак не мисля, не чувствам, не усещам.
Страданието не тук, а там – отвън, е, знам.
Избирам тук аз да живея.
За нищо друго не ще копнея.

***
И чаках ден, във който
ще забравиш тук ключа.
И този ден дойде –
животът вече е в моите ръце.

***
Отминала бе сякаш вечността,
когато чух на влюбен славей песента.
И чак във този миг разбрах,
че клетката – това бе моят страх.

Протягам длани с трепетно вълнение.
И виждам края на своето страдание.
Излизам, вдишвам свобода –

***
За нашата душа единствената клетка е тази, в която влизаме сами.
април 2011 г.

____________________
Петър К. Петров. Докторант по социално управление към катедра „Управление и администрация“
при Икономически университет – Варна, където е зам.-директор на Центъра за електронно и
дистанционно обучение от 2015 г. Научни интереси: мениджмънт на таланта, информационни
системи за мениджмънт на човешките ресурси, онлайн проучвания, вътрешен маркетинг, управление
на качеството във висшите училища. Член на Съюза на учените в България и на Българската
асоциация за управление на хора. Интереси извън науката – литература, конна езда, субтитриране на
филми и сериали.
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Петя Марчева-Йошовска

ИЗКУСТВО

Музика в багри – написа четката.

***

Затворено време

Не мога да погледна очи,

в ризницата на себелюбие ръмжи.

които не виждат по-далеко

Думите сгъстиха мрака.

от лъжата.

Искам усет! – извика химикалката.

Късогледство на века?

Безмълвно стенание

Далекогледство на лъжата!

между глухи стени.
Минаха диамантените реки.

***

Остана паузата.

Кръвопреливане на кръстопът.
Бистра яма на великодушието.

***

Хуманност елементарна
Студена празнина без жест.

във век незнаен!

Бащина ласка зад ъгъл.

Дива политика под лист зелен.

Панорамни реквизити.

Камъкът хвърли паяк по мрежата си!

Спрете ги!
Ням вятър скри дрехите
на новодомците.
Мъртвешка ръка
плъзна из живите.

____________________
Гл. ас. д-р Петя Марчева-Йошовска. Завършила психология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и
три магистратури в СУ „Св. Климент Охридски“: социална педагогика; педагогика на деца с
интелектуална недостатъчност; педагогика на зрително затруднени. Доктор по педагогика.
Преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, катедра „Педагогика“. Сертифициран кариерен
консултант по международна програма Global Career Development Facilitator. Научни интереси:
специална педагогика, теория на възпитанието и дидактика, подкрепена заетост, усъвършенстване на
качеството на образованието чрез програма Euro guidance – кариерно ориентиране и образователна
мобилност. Член на СУБ – клон Плевен; Националната асоциация на ресурсните учители;
Дружеството на психолозите в България; Национална асоциация на работещите с хора с увреждания.
Издадени две стихосбирки: Миг докосване – вечно дихание (1994); Час по океанология (1997).
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Радка Гайдарова
Старо село
В планината нависоко
хълма там превзело
нейде в южната посока
се белее старо село.
Самотно и смълчано
е това старо село
светилище нямо
на живот, кипял в него.
Като истински декор
от минало далечно,
останки от стени и двор,
до тях – корито речно.
Тези стари руини
като на римска крепост,
големи каменни стени
са в забрава вечна.
Историята безмълвна,
ако може да разкаже
за туй място стръмно
какво ли тя ще каже?
Жителите му, добри
къде са, защо ги няма?
Защо животът промени
съдби в човешки драми?
Обезлюди села красиви,
остави мъка и тъга
замина, кой където види,
на край роден махна с ръка.
(Очите ти зелени. 2007)
___________________
Доц. д-р Радка Гайдарова, дм. Завършила медицина във Варна. Работи като лекар в Психодиспансера
– Плевен. Има придобита специалност по психиатрия. Дългогодишен преподавател в Катедра по
психиатрия и медицинска психология при МУ – Плевен и началник на Женска психиатрична
клиника в Плевен до пенсионирането си. Автор на две монографии с медицинска тематика, съавтор
на два учебника по психиатрия, както и автор на множество научни съобщения в медицинския печат.
Активно пише за деца и за възрастни през последните години. Издадени стихосбирки: Очите ти
зелени и Щурчовата булка (2007), Закъсняло слънце и Хлапето (2010). Автор на 3 книги по
действителни случаи, както и на разкази. Член на Българска психиатрична асоциация. Научни
интереси: литература и история (антична история, древногръцка и българско Средновековие).
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Сергие Димитриевич

Благото време

Феникс

Благото време – где ли отлитна?
Младо – не сеща болката още.
Смях и закачки бяха ми дните,
сън самодивски – кратките нощи.

Гражданино,
ти мразиш диалектиката?
Отвратителни са ти нейните закони,
неумолимите ѝ, сурови закони?

Времето беше игра – въртележка,
все на шеги – и с другар, и с душманин.
Хората бяха бурен и тежко –
с детската сабя нанасях им рани.
Кръвта ми беше пахар със вино
Целият свят можех в миг да го имам.

Не,
тя те плаши.
Ти се боиш от реалността,
Трепериш за себе си,
за жена си
и кучето си.
Оплакваш живота,
жалиш за миналото,
Сънуваш Лаура и Беатриче,
Боридановото магаре и Изолда.
И докога, гражданино?
Търсиш поезия?
Тя е в хаоса,
в мощната енергия,
която го преобръща.
Презирай мъртвото, друже!
Не оплаквай пепелта на стария Феникс.
А когато стихиите родят Новия –
той да пребъде в ума, в кръвта и сърцето ти.

(Превод от сърбски език: Райчо Русев Райсън)

___________________
Д-р Сергие Димитриевич (1912–1987). Завършил Юридическия факултет в Белград. Защитава в
Белград докторска дисертация „Чуждестранният капитал в икономиката на бивша Югославия“.
Активен участник в нелегалното революционно движение от 1931 г. От октомври 1939 г. до април
1945 г. е в концентрационни лагери във Франция и Германия. Изтъкнат сръбски интелектуалец с
многостранни научни интереси, даровит учен със значим принос в различни научни области:
средновековна сръбска нумизматика, история на икономиката на Сърбия и Югославия, история на
сръбското и югославско работническо движение, историята на Лесковац и Южна Сърбия. Събирал и
публикувал народни песни и лексикографски материали от района на Лесковац. Работил е по
издаването на събраните съчинения на редица видни сръбски писатели, автор е на много статии в
„Югославска енциклопедия“.
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Станка Михалкова
Ода за човешката същност

Красотата е в нас,
но забулена в мрак.
Трябва слънце да грейне в душите –
като рядък елмаз,
скрит в недрата ни чак
нашта същност ще блесне разкрита.

Приеми в този век
с гордостта на човек
всички болки и всички проблеми.
Освети ги без страх
те ще станат на прах
като сенки от мрака родени.

Съвършена е тя,
както всичко в света
сътворено от Великата сила –
с чудна сплав любовта
мисли, чувства,дела
в разноцветна дъга е споила.

И през свойта дъга
щом погледнеш света
нови истини ще оживяват.
Те пред теб ще блестят –
по големия път
всяка вярна следа ще огряват.

Между извори два
истината и мъдростта
тази нежна дъга се извива.
Осъзнай я така
не докосвай с ръка
тя е толкова чиста и жива!

Без да питаш къде
като малко дете
остави любовта да те води
Протегни й ръка
ще надвиеш страха
и по пътя ще крачиш свободен.

Всеки цвят изучи
със духовни очи
разбери надълбоко нещата
и построй своя храм
независим и сам
по законите на светлината.

Красотата е в нас,
но забулена в мрак
трябва слънце да грейне в душите –
като рядък елмаз,
скрит в недрата ни чак
нашта същност ще блесне разкрита.
(Сънувах любовта. София)

___________________
Доц. д-р Станка Лулчева Михалкова. Завършила педагогика. Специализирала психология към СУ
„Св. Кл. Охридски“. Работила е като научен сътрудник по транспортна психология, хоноруван
асистент по експериментална психология, преподавател по педагогическа психология в
„Департамента за информация и усъвършенстване на учители“ към СУ. Научните ѝ интереси са в
областта на психологията, психотерапията, психологическото консултиране. Като преподавател
провежда тринадесет годишна програма за продължаващо обучение в консултантски умения за
педагогически съветници и училищни психолози. Допълнителната й квалификация е по класическа
хомеопатия. Сега разработва ново направление „Хомеопатична психотерапия“. Има издадени две
стихосбирки.
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Юлия Мутафова-Заберска

С т а р о с т т а – HOMO LONGEVUS
На моята майка София-Маргарита
„Когато ме загубиш, тогава ще ме намериш...“
Петко Р. Славейков
Казват: „Бог опазил ме от старост!“

Старостта се заслужава

Други: „Как живот без младини?!?“

с обич, с мъдрост и с дела –

или: „Старостта е зла нерадост!“...

хората обогатява

– Не е вярно, запомни:

със реликвени блага...

Старостта е героизъм –

Старостта сеното с плява

за живота висш морал!

не ще сбърка!... Тя межда

Старини и оптимизъм

е във приказна държава –

са човешки идеал!

на живота крепостта!

Стар е коренът оголен

Извоювана награда,

редом с цъфналия клон,

старостта е пак борба,

но не значи, че е болен –

изпитание, отрада

той по-як е от бетон!

на живота по ръба...
.

. .

Старост – отрезвена младост

Дълг са светъл старините!

на ръката и духа –

Пред годините – Поклон!

преосмисля всяка радост

Те са път към бъднините

на живота от върха!

и за младостта – подслон!

1980

___________________
Проф. Юлия Мутафова-Заберска. Завършила ВИФ. Докторат по социална психология на спорта.
Преподавател по психология в НСА „Васил Левски“; ръководител кат. „Психология, педагогика и
социология“ (2003– 2008); обявена от АВI за „Жена на 2009 година за България“ (USA); отличена от
FEPSАC „За принос в психологията на спорта“ с почетен плакет на името на „EMA GERON“ (2011,
Мадейра). Издадени стихосбирки: Резонанс (1992), Аве, София (1994), Дисонанси (под печат). Хоби:
поезия, музика, море, йога.
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Ангел Смрикаров

Алина на 11 години
Единадесет годинки
като палави калинки
в шепичка едва се сбират
и по дланите валсират.

Във училище напредва –
вече мисли, где ще следва?

Наш‘то хубаво момиче,
беличко като кокиче,

И танцува тя чудесно –
не мислете, че е лесно.

с пъстричките си очички
е обичано от всички.

Мажоретка е чудесна –
конкуренцията стресна.

Със усмивка очарова
и добри, и лоши хора.

Алпинистка е безстрашна –
гладна, жадна, потна, прашна

Тя е умна и добричка,
сладкогласна като птичка.

върховете покорява,
като слънце ги огрява.

Бързо мислите й бягат –
маратонките не стягат.

Мила наша сладка Али,
нека Фея да те гали

Тя във бъдещето стъпва –
миналото се отдръпва.

и орисница добричка,
също като във игричка,

В бъдещето тя живее.
В него смята, пише, пее.

щастие да ти дарува,
в теб доброто да царува!
С много обич
Баба и Дядо

____________________
Проф. д-р Ангел С. Смрикаров. Завършил Киевския политехнически институт, специалност
„Изчислителна техника“. Преподавател в катедра „Компютърни системи и технологии“ на Русенския
университет „Ангел Кънчев“. Координатор на Българския виртуален университет и на Академичната
общест по компютинг. Основна научна област – иновационни образователни технологии. Автор и
съавтор на 17 изобретения, 183 доклада и статии, 2 студии, 3 монографии, 14 учебника и учебни
пособия. Ръководител на 15 успешно защитили докторанти. Хоби: стихоплетство и смехотворство, но
без да се взема на сериозно.
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Ангелина Тодорова-Трифонова

Средногорска елегия
Там, на Средна гора в полите,
на изворите минерални край водите,
едно градче от древността съществува
и просто Стрелча то се именува.
Тук имало е крепостни стени
и храбри защитници със стрели,
те пазели градчето от набези
на скитащи люти врази.
В парка Дякон Левски извисява ръст,
а хан Аспарух държи меча като кръст,
духът възрожденски навред витае
и сякаш небосклона винаги сияе.
Стрелча – един град магнетичен,
с река „Луда Яна“ омайно романтичен,
едно светилище на дух и слава,
окичено с ореол от незабрава.
Тук хората са ведри, отзивчиви,
с мисли и дела красиви,
в забързания ритъм на деня
на всеки подаряват шепа светлина.
Днес Стрелча е и стара и нова,
белязана от патриотична слава.
Тя грее като маяк под звездното небе
с усмивката на палаво дете.
Стрелча винаги ще ни привлича
с история славна и с величие.
Бъди во веки благословена
и от полети светли окрилена!

Да бъде!!!
14 юли 2017 г.

____________________
Доц. д-р Ангелина Тодорова–Трифонова. Завършила физиология и биохимия в Софийския
университет. Един от основателите на Катедрата по физиология на растенията към ПУ „Паисий
Хилендарски“ и неин ръководител (1981–1990). Водещ автор на 3 учебника и съавтор на 5
практически ръководства. Автор на над 90 научни публикации и няколко свидетелства за патент.
Научни интереси: функционална активност на фотосинтетичния апарат и влияние на различни
фактори (инхибитори, хербициди, тежки метали, радиация и др). Основател и ръководител (от 2005)
на Дамски Биоретроклуб към Биологическия факултет на Пловдивския университет. Хоби: поезия,
пътешествия, живопис.
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Анжела Димчева

Полетът на Кристиан Таков
На оперната певица Галя Йончева
Облечи си бялата рокля, мамо,
за да избяга ужасена смъртта...
Обгърни се с балони от вяра, Галя,
за да бъдеш моя ден през нощта...
Изпрати ми песен без ноти,
която само ти си ми пяла в зори.
Тя попива в кръвта ми и топли –
тя е втората моя душа – еликсир.
Изтерзаното слънце примигва
зад падналия на колèне хребет.
И само аз над него се въздигам
с крила от думи, които не изрекох...
Преди да съм юрист, аз бях молитва –
родèн от Галя, продължавам в Галя.
Все вярвах, че дъждът от злост ще мине,
че жребият не може да е казън.
Коварство и любов, и пак очакване,
виси на косъм истина и право...
Денят ми бе декор на предвещан спектакъл.
Бях просто Крис – без грим и лаври.
И сам, в ръждивия плам на гората,
завинаги оставам вашият приятел Таков.
11 юли 2017 г.

____________________
Анжела Димчева. Завършила специалностите „Българска филология“ и „Английски език“ в
Софийския университет. Работи като журналист и редактор. В момента е докторант по наукознание в
УниБИТ. Автор е на 7 книги – 5 стихосбирки, една книга с литературна критика и една с лирична
проза. Книгите ѝ Сезони на душата (2014) и Игли в съня (2017) са преведени и издадени в Украйна.
Общо е автор на над 600 публикации в повече от 30 издания. Член на Съюза на българските писатели,
Съюза на българските журналисти, Българския П.Е.Н.-център, Асоциацията на софийските писатели
и Славянската академия.
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Антоанета Караиванова-Павлова

На майка ми
До мен присядаш, сякаш съм дете,
и сливат се при срещата очите ни.
Усмихваме се, но издават те
тревогите и грижите на дните ни.
Научи ни животът да гадаем
по ирисите своите беди,
прикриваме се, но прекрасно знаем:
не можем с тебе да се заблудим.
Така е, мамо, дните ни отвяват
неверни ветрове като зърна,
но не забравяй – ако прецъфтяваш,
след тебе ще покълнат семена,
а твоята душа ще бъде жива,
преляла се във моите очи...
Да знаеш само колко ти отиват
в косите посребрените лъчи!
(И утре е начало. ИК „Светулка 44“, София, 2005)

____________________
Антоанета Караиванова-Павлова. Завършила българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“ и
публична администрация в Техническия университет – Варна. Преподавател по български език на
чуждестранни студенти в ДЕСО към МУ – Пловдив. Автор на поетичните книги Следа от дъжд
(2003), И утре е начало (2005), По тихия път на тревите (2011). Има публикации в местния и
регионалния печат, включвана е в престижни национални и интернационални сборници и алманаси,
отличавана е в национални конкурси. По нейни текстове са създадени песни. Член е на Дружеството
на пловдивските писатели.
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Весела Кънчева

Здравей, Интернет

Здравей, Интернет!
Мой верен приятел,
в самотните нощи,
изпращам привет!...
B многолюдния свят,
и забързан наш век,
единствено с теб
мога да намеря Човек!...
Отварям Знакомства,
протягам ръка –
приятелска, вярна,
надеждна ръка!...
Дали има още самотни души?
На сайта поглеждам –
гъмжи от изстрадали,
търсещи близост души!...
Кой там е със име,
а друг – аноним,
някой е с фото,
а друг се е скрил!...
От погледи лоши
и думи жестоки.
Навярно душата
е страдала много...
Тъй много съдби са,
кой женен, разведен.
А кой там е останал
съвсем сам не знам...
И как да позная
Кой е за мен?

И кой ли ще иска
Да бъде със мен?
Но, ето, аз виждам,
две черни очи.
Маслинки усмихнати,
в твоите очи!...
И тупа сърцето,
прескача, буши!
Разбира горкото,
че чаках и търсех тези очи!...
И пиша набързо „Здравей!
Привет от България!
Чакам ответ!“
И пристига с усмивка привет!
Здравей, Интернет!
Протягам ръка –
да намеря приятел.
Мечтая за сродна душа...
Тъй много различни и близки
житейски съдби...
А общото, дето ни свързва,
са самотните вечери в къщи...
Самотни души сме.
Ний знаем добре.
И търсим в безкрая
нам сродна и близка душа!
Обиди премного сме
понесли въобще.
Че само този, който е страдал,
може да те разбере!
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Веселин Борисов

Парадоксът
Докосване до Яворов
Твоят ведър талант разцъфтяваше
в години на бедност и самота.
Читатели хиляди ти пленяваше
с поезия чудна за любовта.
...В късен миг неусетно изгря и за тебе
една неудържима гореща любов.
Лора шеметно те обсеби
и потече животът ти в ритъм нов.
Заживяхте в блестяща луксозна квартира
с нов комфорт всеки нов ден.
А унилата твоя поетична лира
самотна се скри в коридора студен.
Странно тъжен бе твоят житейски жребий,
парадокс на един поетичен гигант –
преди да пожертваш самия себе си
ти пожертва в комфорта и своя талант.
Всичките си стихове Яворов е написал като ерген в бедна квартира. По време на съвместния
си живот с Лора Каравелова той не е написал нито едно стихотворение.

Ми гът
Докосване до Луис Армстронг
Изкачи висините на нотната стълбица
с твоя златен тромпет-катерач!
Разтопи ледовете на плахо безмълвие,
разпилей в светли тонове ранния здрач!
И с екстазно задъхания си тембър,
неподражаем в своята простота,
научи и мен как да запазвам у себе си
неповторимостта
на мига.
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Виолета Борисова

На учителите с обич
Заселвайте душите си със страсти
от радостта, преливаща припряно
в усещане за обич и за щастие
с вълшебствата на детството засмяно.
И с него заразявайте децата,
израснали в игрите до мечтите...
В невидима прегръдка светлината,
вълшебствата ще вае пред очите.
Тогава като в някаква магия
ще чувате душите ви как пеят,
в реалността, успяла да открие,
учителя – с когото се гордея.
И като птици, литнали високо,
усещайте, че ваш е хоризонта.
Гнездeте устремени, светлооки и с любовта си следвайте таланта...

(Умението да обичаш. С., 2014)
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Владимир Савов

За 50-годишнината на Т.
Върти се колелото на живота.
Като точило каменно отнася
прашинка по прашинка твърдината
на уморения от труд метал.

Все по-изтънчен става ножът,
а във ръцете на мъдреца
със по-дълбок и сдържан блясък
искри бръсначът на ума.

Пламтят и гаснат мисли – искри.
И само ножницата скромна
ще помни дълго топлината
на меча в огън закален.
Такава е съдбата на войника:
наточен трябва да е щика.

___________________
Доц. д-р Владимир Савов. Доктор по „Динамика, балистика и управление на полет на летателните
апарати“. Завършил ВНВВУ „Г. Бенковски“ в Долна Митрополия и ВВИА „Н. Е. Жуковски“ в
Москва, Русия. Работи във факултет „Авиационен“ на НВУ „В. Левски“, Д. Митрополия. Интереси:
авиация, изобретателство, умерен спорт в рамките на закона, четене на книги.
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Емил Томов

Тате
Колкото пъти те видя,
ставаш по-стар и по-стар ...
Сякаш милиони години
си носил своя товар ...
Колко любов и омраза,
колко ли скръб и беди,
носил си, тате, в самара
на своите мъжки плещи?
Как ги понесе, тате,
как живя като скот?
В тоя мръсен и подъл,
коварен и зъл живот?
Показа ми тате, в живота,
доказа го – неведнъж:
колко е тежко и трудно –
да бъдеш истински мъж!
Да промълвя: „Обичам те“ –
просто нямам куража.
И все пак някога, тате,
тате, ще ти го кажа!
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Владка Бакърджиева-Андреева
Празник
От стареца белобрад

Затуй и ти, народе скъп,

до малкото дете

напред върви!

таз песен неувяхваща

Не се огъвай, не унивай!

разтупва всяко

Пред трудности и неудачи

българско сърце.

силен ти бъди!

„Върви народе,възродени,

Дори когато земята

към светли бъднини върви!“

под нозете ти

(А–Б) писания и книги

яростно бушува

ни завещаха нашите деди.

или вода я влачи…

Проливаха кръвта си

И днес, на празника свещен,

за родната страна.

ведно със знамето,

Под бойни знамена,

вземи духовността в ръка.

умирайки,те викаха: „Ура“.

Вярвай в бъдещето,
в своите чада!
Към по-светли бъднини
уверено върви!

____________________
Гл. ас. д-р инж. Владка Ст. Бакърджиева-Андреева. Завършила ,,Химия на полупроводниковите
материали“. Работила в Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници
към БАН (до 2011 г.). Научни интереси: химия и технология на фотоелементи; химическо отлагане на
тънкослойни материали. Хоби: поезия, море, пътешествия.
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Дарина Минева
Старата къща
Пътека селска се провира,
през свод на клони и треви,
„девича“ стъпка, лека спира,
самѝ заключени врати.
Вековен зид с ръка обвива,
снага на къща в самота.
Старица, сякаш майка – жива,
очаква своите деца.
Сиротен вятър търси стряха,
съдба пречупена да приюти.
На прага, във прегръдка плаха,
въздушен порив тих шепти:
„Къде остави своята душа?“
Отвръща му с глас хриптящ:
„Далече, невидима ръка,
отнесе нашите деца“...
„Огнища хладни пазят спомен:
история, семейство, труд, мечти –
ний, къщи стари – родов корен,
сите сме, по съдба сестри“.
Край пътя, във тревата мека,
самотен силует трепти.
Със мрака – във прегръдка лека,
до днес, старинна къща, бди ...
Щом чужд, съдбата ми рани,
ще знам, че българска земя,
очаква мен, със майчина душа –
надежда, тлееща в жарта.

____________________
Д-р Дарина Минева, д.м. Завършила медицина в Тракийския университет – Стара Загора. Магистър
по стопанско управление и здравен мениджмънт. Придобита научна и образователна степен доктор
по медицина на тема: „Методи за оценка на качеството на медицинската помощ“. Има придобити
специалности по вътрешни болести, социална медицина и здравен мениджмънт. Сертифициран
одитор на Мoody International. Зам.-директор на „МБАЛ Хасково“ АД. Научни интереси в областта на
клиничната медицина, качеството на медицинската помощ и стопанското управление. Други
интереси: изкуство, литература и журналистика (публикации в печата).

108

Денка Куцарова
Капчук

Раздяла

(на съпруга ми Кевин Форд)

(на всички колеги,
които напускат България)

Дървета и треви
от дъжд са се превили,

Потеглят всички, аз оставам –

а розата се сви,

така реших, нима е грешка?

пчелите са се скрили.

С приятелите се прощавам –
с едни по-леко, с други тежко.

Звъни един капчук
като на кон копита

Ти казваш: „Ще се видим ние“,

и кроткият му звук

но колко бързо свършват дните;

в далечното отлита.

накрая, ако аз се скрия,
навярно ще спестя сълзите.

Един без друг, сами,
изпращаме си рими;

Не знам кое е по-ужасно –

дъждът ръми, ръми,

да тръгваш или да оставаш;

къде си ти, любими.

едно единствено е ясно –
за нещо все ще съжаляваш.

1990

19.06.2014, София
https://www.smashwords.com/books/view/159054

____________________
Проф. д.м.н. Денка Куцарова. Завършила Математическия факултет на Софийския университет с
пълно отличие. Първа награда на републиканската студентска олимпиада по математика (1977).
Професор в ИМИ – БАН. От 1990 г. насам посещава по покана много университети в различни
страни – понястоящем е професор в САЩ (Department of Mathematics, The University of Illinois at
Urbana-Champaign Urbana). Научните ѝ интереси са в областта на функционалния анализ.
Първите си стихотворения с нарисувани собственоръчно илюстрации към тях написва като
студентка – на перфокарти за старите големи изчислителни машини. В края на 1991 г. издава
сама първа стихосбирка Ако страхуваш се да страдаш, която включва 63 от написаните
дотогава 300 стихотворения. Издадената в електронен вариант следваща нейна стихосбирка На
моста (1991) е преработено издание на първата, като в нея са включени и копия на някои
илюстрации (https://www.smashwords.com/books/view/159054).
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Добрин Паскалев

Майките
В памет на майка ми
Във тежък час, когато помощ няма,
с молба към Бог обръщаме очи,
но тихо шепнат устните ни: „Мамо,
помагай, мамо, гдето и да си!“
Защо във тоя час за нея само
се сещаме сред много имена?
Дали защото майчиното рамо
е силно даже и на старина?
Или защото с млякото човешко
закърмила е обичта във нас?
Дали защото в безнадежност тежка
кураж е давала, макар без глас?
Или защото винаги децата
остават си за майката чеда?...
Закрилят майките дори когато
завинаги си тръгнат от света!
(Стих от дъжд и от щурец. Варна, 2017)
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Евгения Сендова

ОДА
ИМИ-БАН на 70
Прекрасен институт на БАН
със славата на филм от КАН,
достоен даже за Оскар
е честван като юбиляр:

Лингвистика математична
е област може би лирична,
че математика с език
направиха съюз велик.

Институт математичен
при това – информатичен
с юбилей нетривиален,
че е той пентагонален.

Изследване на операции
заслужава днес овации:
за задачи екстремални
атаките са оптимални .

Започнал само с неколцина,
в юбилейната година
ИМИ е с най-достойна дан
за имиджа добър на БАН.

Системи, мрежи, информация
и супер дигитализация
на научното наследство
прави се с модерни средства.

Научната му проблематика
започна само с математика,
но по-прекрасна таз тематика
е днес, венчана с информатика.

Алгебри компютризират
теоретично ги кодират
видни наши алгебрици,
покръстени в информатици.

Области топологични,
геометрични, алгебрични
със подходи некласични
успехи имат най-логични.

Успехите на ИМИ ранни
свързани са с бази данни:
заплати смятат се с програма,
(без нея просто ще е драма...)

А проблеми статистични
или пробабилистични
се разклоняват, комбинират
и после – характеризират.

С учимици, докторанти,
работят истински гиганти,
с тях науката обикват,
и във дебрите й вникват...

Частни и обикновени
диференчни уравнения
пък днес са инструменти
на био-мат експерименти.

Учители – изследователи,
на ИМИ верни са приятели,
В Mascil, PD и KeyCoMat,
препятствията слагат в мат...

Най-добрите приближения
намират важни приложения
теоретични и практични
в методи числени различни.

Всички институтски хора
солидна имат днес опора
в лицето на администрация
със добра квалификация.

Изкуственият интелект
изследва като свой обект
формализиране на знания
и получава ред признания.

Тъй свършва кратката визитка
на ИМИ – БАН (вместо честитка):
Да бъдеш здрав и жив (и цял),
да се развиваш кат’ фрактал,

Анализ сложен и реален,
функционален и спектрален
във банаховото пространство
се прави вещо тук и в странство.

ИМИ, честит рожден ти ден!
(един дългогодишен член,
стихоплетец вдъхновен,
известен като Жен-И-Сен)

_________________
Доц. д-р Евгения Сендова (ЖЕН-И-СЕН). Научни интереси: компютърно моделиране на творчески
процеси; интегриране на информатиката в обучението по математика, езици и изкуства. Хоби: музика,
стихоплетство, танци, изобразително изкуство (включително и компютърно), пинг-понг, тенис, табла
(семеен шампион).
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Камелия Каман

Ела сред нас, Апостоле
Отгоре гледаш твоята България –
република на честни и на храбри.
Отмива времето амбиции и страсти –
не да бъда кой знай какъв.
Студее София. Бесилото. Ранимо
е тялото. Духът остава –
изрича истини, кове закони
за бъдното и за потомците.
Отчет в тефтерчето. Народна работа.
Възторг. Опасност. Губя само мене си.
Син на мило Отечество. Време
за избор и жертва е, време е.
Ела сред нас, Апостоле, посей в душите
юначество, смирение, любов,
кажи ни нашите кривици и изричай:
братство всекиго, собствени сили задружни.
Близо е времето, ела сред нас, Апостоле...
(В творбата са вплетени идеи и изрази от писма на Васил Левски. Част от тях са в
инверсия, за да зазвучи потребната ритмика. Стихотворението е публикувано във
вестник „Българска армия“, бр. 28 (23 913), 14.07.2017).

____________________
Камелия Каман. Доктор по национална сигурност. Завършила СУ „Св. Климент Охридски“ и
Военната академия „Георги С. Раковски“, където работи като преподавател. Научни интереси:
стратегически комуникации, реторика. Носител на 7 награди от национални конкурси за поезия.
Хоби: пътешествия, танци.
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Мариана Кънева
На Боби
която ме обичаше повече, отколкото заслужавах
Отново ме събужда тишината
и няма нито стъпки, нито звук...
И няма я до мен душата,
която аз доведох тук...
А тя отиде си когато
безумно люлякът цъфтеше,
на храм приличаше гората
и всичко беше, беше, беше...
Аз моля я да дойде в моя сън,
да я погаля, да върви до мен,
уви – отново утро е навън;
започва моят нов самотен ден.
На Ц.
която ми даде толкова много
В онази страшна нощ, когато
по ламарините трещя дъжда,
си тръгна някой от живота
и мислех, че това е тя.
Опитах се да заживея
във този свят жестоко нов,
разбрах – не мога аз без нея
и безусловната любов.
В онази черна нощ, когато
отиде си една от нас,
си мислех, че това е тя,
но вече знам – била съм аз.

____________________
Доц. д-р Мариана Кънева. Работи в лаборатория „Оптика и спектроскопия“ на ИФТТ – БАН.
Специалист по интегрална оптика – разработване на технологии за получаване на оптични вълноводи
в електрооптични кристали и методи за охарактеризирането им. Интереси в областта на
материалознанието и фазовите преходи в твърди тела. Художник на свободна практика. Хоби: пиано,
фотография, туризъм, фигурно пързаляне, спортна стрелба.
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Орфей Петков

Вашият роял
Посвещавам на един наш съсед
Не буди ли ви късно посред нощ,
в рояла ви – живеещ, дървояда?
Не чувате ли как като със нож
прояжда той духа му без пощада?
За въздуха му трябва шланг, и той –
подобно водолаз с костюм гумиран –
прокарва дълги проходи безброй,
и прави го и в нощ, и в ден – не спира…
Но щом достигне края – ще се спре
и в стаята ще стане много нямо...
Ще бъде ли обаче по-добре,
когато рухне старото пиано?
Тогава – ще се питате – от Бах,
от Шуберт, от Чайковски, от Бетовен –
не можеше ли той да бъде в страх,
от песните им – даже и отровен?
Разбира се, от тях той все е в плен…
Но днес за дървояда сте неправи –
защото зарад вашия рефрен
рояла всъщност той гризе с ненавист…
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Павлина Гатева

Майка ми
Тя ме чака от вратата
да ме заговори.
Ситни стъпчици след мене.
Ситни думи рони.
Аз се мъча да остана
сам-сама за малко,
тя не сеща се и с поглед
ме поглежда жалко.
Цял ден е сама-самичка,
за любов копнее,
чак когато аз се върна,
почва да живее.
Наплитане
Не ме разсейвай!
Мисията ми е да изплета
тази огромна рибарска мрежа,
достойна да загради
целия океан!
Знаеш ли колко плетене
възел по възел
е това!
Знаеш ли
колко често
трябва да потапям
недовършената мрежа в морето,
за да отмия кръвта,
потекла от пръстите ми.
А толкова бързам!
Няма да ми стигнат годините.
И мрежата се наплита,
наплита,
става по-дълга от косите ми,
а те са страшно дълги,
защото нямам време да ги отрежа.
Не ме разсейвай!
Всеки възел
е една песен за теб.
Когато свърша мрежата,
ще ме обикнеш
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Петър К. Петров
Несломима
На Тани
Опита слънцето да скриеш.
Но тя намери път към светлината.
Опита вярата ѝ да убиеш.
Но тя със своя плам ти спря ръката.
Ти нож в сърцето ѝ заби
и кървава поредна рана сътвори.
А тя отвори свойта гръд
и с нежност острието разтопи.
Поиска ти нозете ѝ да вземеш,
и ръцете, и очите и във тях жарта,
но нищо не сполучи да отнемеш –
тя с крилата свои далече отлетя.
След себе си остави пепел и мъгли.
От нейните сълзи земята напои.
Ти даде всичко, за да я сломиш сега.
Но несломима се оказа нейната Душа.
Във ветрове, във бури и порои,
във зноен пек и студ смразяващ,
във болката изгаряща сърце ѝ,
във пътя тежък, нозете ѝ раняващ,
във всичко що ѝ отреди Съдбата,
аз знам, че тази сила във Душата
ще търси и ще намери брод
за Щастието в нейния живот.
февруари 2017 г.
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Поли Муканова
Пътят към Гуадалахара
В памет на Росен Динов
Езерото е вече отвъд

заселихме душите си

сянката е вече отвъд

в земята на вечното слънце

кънтеж на избягали думи

Ла Манча

неуловими духове

приют на търсещите

нова земя ще откриеш, Колумбе

къща на мечтите

нова земя да заселим децата си

храм на душите ни

нова земя

благословена да е пръстта

където да потънат костите ни

в която са първите

кръв в пръстта

дали живота си

кръв в пръстта

за избавлението ни

ние сме първите преселници на слънцето

нова земя на дедите

ние сме новите стопани на храма

нова земя на дедите

нашите кости са олтар на децата ни

нашите сълзи са роса за цветята

от където да търсят спасение

нашите ръце са кръст на смирението

в тази нова земя

нашият живот в твоята земя, Ла Манча,

кръв в пръстта

е пътят, вечен, на душите ни!

кръв в нова земя

31.01.2017

___________________
Д-р Поли Муканова. Завършила българска филология в Софийския университет. Магистър по
творческо писане. Защитила докторат по История на книгата във Философския факултет на СУ.
Преподавател по книгознание в УниБИТ и редактор в литературния сайт „Сборище на трубадури“.
Публикувала е в Литературен вестник, Словото днес, Книжевно житие (Скопие), LiterNet, e-Lit,
Public Republic, Grosni Pelikani, Litclub, в сборника Facecontrol (2005), в алманаси и в антологии у нас
и в чужбина. Автор е на поетичната книга Мигове в кибритена кутийка (2009) и на есеистичния
сборник Amor Fati: фрагменти (2012). Участвала е в международни поетични фестивали. Поезията ѝ
е превеждана на английски, немски, албански, румънски, испански и македонски език. Носителка на
втора награда от международния конкурс за поезия „Лирични гласове“ (2014). Поетичната й книга
„Мидите имат две страни“ (2016) е наградена от Националния конкурс „Помощ за книгата“ към
Министерство на културата.
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Цаню Цветков
Булат Окуджава
Настъпват ме несправедливо, викам
и този вик е всъщност моят стих.
Да, моят стих е вик и стон, той блика
от туй, в живота че се нараних.

Аз бих желал така да го преправим,
че „... Бог на всеки свойто да даде“,
тук всеки да живее има право
и всеки има право да яде!

Недейте хора! Аз раним съм леко!
Недейте ме настъпва, хей така –
по невнимание, бездушно, нека
поради злоба да го не река!

Пледирам и за повече човечност
във земните, в най-дребните неща,
със близките да бъдем по-сърдечни,
пледирам за човешка доброта!

В противен случай ще крещя, догдето
най-после моят вик ви оглуши!
В противен случай имам собствен метод –
аз ще продъня вашите уши!

Послушайте ме! Истините мои
на някой могат и да навредят,
да поразклатят нечии устои,
но мъдрост синтезира ви Булат!

Ушите ви за нежност загрубели,
слуха ви за доброто намалял,
за тях са нужни много децибели,
а мен за вас по-скоро ми е жал!

Послушайте, за „редовите“ пея,
най-чистите, тез гдето първи мрат,
самите те „да пишат“ не умеят,
за тяхна сметка другите растат!

Аз страдам и когато друг настъпят,
и всичко рекушира върху мен,
мен чуждите тревоги са ми скъпи
във този свят стремглаво устремен.

Не ме е грижа кой какво ще каже
за стиховете, гдето съм изпял!
Ако не викам, просто ще ме смажат –
Булат със своя вик е оцелял!

Поспрете се! Къде вървите, хора?
Поспрете се в суетния си път!
Поспрете се! Аз искам да говоря!
Поспрете се, безумен е светът!

И той кънти, макар и неудобен,
макар и груб за нечии уши,
това е вик на болка чиста проба,
бездушие не ще го заглуши!
Поспрете се! Послушайте ме, хора –
с китара и със строфи ваш съм аз!
Поспрете се, аз искам да говоря,
от ваше име викам днес със глас!
Варшава, 12 август 1986 г.

(Пледирам за човешка доброта. Лирика и проза. Изд.къща „Дената“, София, 2010).
___________________
Ст.н.с. д-р Цаню Цветков. Завършил Висшия икономически институт „К. Маркс“, специалност
„Икономика на промишлеността“. Защитил дисертация по проблемите на управлението на
машиностроителното производство в Московския инженерно-икономически институт „С.
Орджоникидзе“ (бившата СССР). Бил хоноруван асистент и преподавател във ВМЕИ „В. И. Ленин“ –
София, във ВИИ „К. Маркс“ и в Центъра за усъвършенствуване на ръководни кадри при АОНСУ –
София. Участвувал и ръководил десетки проекти и разработки на равнища завод, обединение и
отрасъл, в т.ч. с международен колектив. Има публикувани множество книги, студии, статии,
доклади в областта на организацията и управлението на промишлеността, някои от които в чужди
списания и сборници. Бил е рецензент на много теми и проекти, на докторски дисертации и др.
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Юлия Кендерова
Към теб
Не мога да погледна във очите ти
и не защото искам нещо аз да скрия.
След толкова години на отдаденост
изтръпвам с мисълта лъжа в тях да открия.
Покруса в миг ще легне на сърцето ми.
Душата ми, с ограбено доверие –
без стимул за размаха на крилете и,
ще се залута в тъжното безверие.
Че днешната наука е тъй точна –
на ген един лъжовна склонност тегне,
та, без надежда, болката е смазваща,
когато преданост предателството срещне.

Молитва
За Юлия, Лени,
Питър, София и Дени
Неспирно обикалят по безкрайната земя
НАДЕЖДА, ВЯРА и ЛЮБОВ ръка в ръка,
и в топлите бразди на толкова сърца
подхранват те покълнали мечти-зрънца.
Кои от тях ще порастат, ще разцъфтят ли?
А плод ще вържат ли, красиво натежал?
И този плод достатъчен ще бъде ли –
за нови семенца ще е ли Божи дар?
О, ти, СОФИЯ, майко МЪДРОСТ,
подкрепяй свойте нежни дъщери,
та нека тяхната тъй крехка същност
мечтите във реалност претвори!
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Юлия Мутафова-Заберска

На студента – отличник
„Не признавам силата,
която не служи на духа“.
Албер Камю
Във всекидневие от страници разлистени
и в търсене на вечни и човечни истини
живее той – апостол и езичник –
и клетката на битието ни гради – Отличник!

Той с устрем носи се през времето,
за миг дори не пуска повода и стремето
на воля, мисъл – практиката и морала
в обновата на светли и хуманни идеали...

– Все тъй на старт! Все тъй в живота си, Отличници!
Със стари песни, с нови китки да се кичите,
че вие сте любов и светла, нужна радост –
на Хомо Академикус непрецъфтяващата младост!
1999
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Янита Белчева

На брат ми,
с цялата ми любов

В живота стожер си ми ти.
Каквото почнеш, сторваш ти.
Всичко става лесно с теб.
Не се предавай
и чувството за хумор запази!
Живей със здраве
до дълбоки старини!
И правичката си кажи:
за себе си помисли!

Нека да е Божата богословия
над теб – човек добър, достоен,
на мравката път сторващ,
за приятелите скъп и драг,
един за близките си пак.
Ти си в молитвите
и мислите ни завинаги.

___________________
Янита Белчева. Завършила Държавния библиотекарски институт със специалности библиотекознание
и библиография. Библиотекар в Института за етнология и фолклор с етнографски музей на БАН.
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Антон Стоев

Лично вирусологично
Министруктура чак наноскопична*,
минаваща през филтрите на Шамберлан,
ме повали съвсем несимволично,
лежа, да оздравея няма план.

Contagium vivum fluidum
разнася се из цялото ми тяло,
усмихвам се на знанието старо**
и зъзна под дебело одеяло.
На Бог се моля: – Отче всемогъщи,
щом дал си ми имунната система,
не ме оставяй дълго болен вкъщи,
вдъхни ми сила здрав да се съвзема !
Да могат моите имуноглобулини
срещу заразата да устояват,
коварните наночастици да откриват
и безпощадно да унищожават !
2 април 2016 г.
Нанометър – една милиардна част от метъра (1 nm = 10-9 m)
**
Някога инфекционистите са били озадачени, че има зараза, която преминава през
филтри, задържащи бактерии. Поради това е дадено името contagium vivum fluidum (лат.)
– зараза жива течна
*
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Бистра Маркова

Парите
Ръждясаха ли пантите на закона
или белезниците ръждясаха?!
Така ли Европа гоним
по пътеките буренясали?!...
Някой да смаже бързо закона!
Стърже, заяжда и ръждив се рони!
Кой ще покаже, че действа закона?
Бизнеса сенчест на сянка в зандана?
Що за измама?! Що за химери?!
Куца и крета тъжно доверие в нашта
Темида.
Тя май се обиди и скръсти ръцете?
Бизнеса сенчест в зандана на хладно?!
Няма да стане щом властват П а р и т е!
Парите! Парите! Тези вечни магнити!
Отварят вратите и на затвора,
на прокурора, на нужните хора!
Мръсни? Греховни? Но с тях е възможно:
белезници отключват, съвестта
заключват
(по-скоро устата), а, ако трябва –
спешно, лесно и безпогрешно...
живот ще приключат...
Нали не ухаят и нищо не знаят!
Парите са кротки, невинни, стерилни ала силни, щом са обилни!
С таланти безкрайни всичко омайват!

Кои от Парите от закона са скрити,
с престъпления покрити, с много убити?
Няма такива! Отново Парите
вината измиват и всичко прикриват...
Те са безлични и безразлични!
Потайни, нехайни, незнайни...
и толкоз зломайни!
Каква са стихия! Каква са магия!
Парите! Парите! Тези вечни магнити!
Чрез митничаря работи канала.
Стоката бърза делова и не чака!
С мутри обвързани, с полицаи свързани,
от закона незърнати, със закона
прегърнати –
по пътища скрити валят Парите –
без документи – дори в парламента!
При кого в парламента!?
Кого да разпиташ? Кой ще разплита?!
Кой ще те чуе?! Попа арменски? Всуе!
Всуе!
При толкова бити, пребити, че и убити...
По-добре – неми вместо – убити!
На кого ли му дреме щом властват
Парите?!
Така си живеем.
Демокрацията владеем и Тя ни владее...
Д е м о к р а ц и я...
Д е м о Н к р а ц и я... Де я?!
(Из SOS! Децата ни наркомани са. 1997)

____________________
Гл. ас. Бистра Маркова (Бистра Ранева). Работила в ЦЛОЗОИ – БАН, ИОМТ „Акад. Й. Малиновски“
– БАН. Научни интереси: среди за оптичен запис, холография, наноматериали. Хоби: литература,
рисувани стъкло, коприна , кожа. „Издадени книги: пет с приказки за Космическия дърводелец и
поемите „SOS! Децата ни – наркомани са“, „Мое Съвремие, Ножовремие“, „Ножовремие,
НАТОвремие“, „Разстреляните Поети“, „Иракли, Поезия и Мутровремие“, „Самотна майка“.
Инициатор и председател на НПО „Национално движение „Деца срещу дрогата“ www. nddsd.eu
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Веселин Босаков
ЕПИГРАМИ
„Не“ на насилието
Ако ви бие парата, не си мълчете,
а в полицията веднага се оплачете!

Питане
Ако сапунът се оваля в кал
– това въпрос е от философската писта –
сапунът ли ще е мръсен или калта почиста?

Успешно развитие
Похвали се дъното пред мен,
че се дъни по няколко пъти на ден!

Самочувствие
И аз изтръгвам звуци! –
похвалила се полицейската палка
на диригента с пръчица малка.

Силна памет
Това са чисто политически нрави:
Властимащият винаги помни
кога да се самозабрави!

Знанието е сила
Науката е слънце!
Но българинът не се плаши, нехае,
защото за слънцезащитния крем той
знае!...

Кариера
Успех след успех в работата ми се трупа:
Шефът увеличи ми заплатата,
като подари ми лупа!

Финални надписи
Батакът е осъществен
с бюрократично институционално
взаимодействие
и на гражданите с любезното бездействие!

Благ характер
Че е великодушен веднага се вижда:
Винаги обидата преглъща
заедно с този, който го обижда!
Виталност
Движение „Ограниченост без граници“
никога не е в застой!
Обяснение: Ограничеността не признава
покой!...

Някъде в БАН
Върви в Института мълва,
че неговата ахилесова пета
е в учената му глава!
Развитие
Много нищо е повече от нищо!
– каза ми една нула вещо.
Да – съгласих се –
„Две нули“ вече са нещо!...

Обяснение
Невежеството съумява винаги към
пустинята да се нагоди,
защото дори и в пустинята то се чувства в
свои води!

Здравословно
Помолих музата на историята Клио:
„Ако ще е ябълка на раздора,
поне ябълката да е био!“

Времена и технологии
Някогашното „Ни вест, ни кост“
днес е „Ни лайк, ни пост“!

____________________
Доц. д-р Веселин Босаков. Завършил Социология в Ягелонския университет, гр. Краков, Полша.
Работи в ИИОЗ – БАН. Научни интереси: история на социологията, социология на религията,
критична теория. Хоби: хумор, сатира и забава. Автор на хумористичните книги: Временни
проблясъци по време на временна криза (ИвРай, София, 2013); Щръкнали мисли на един напърчен
мозък (ИвРай, София, 2011); Ерос на гости на Купидон (Мико Дизайн, София, 2002). Представените
епиграми са от книгата му Несвоевременни хрумки, която скоро ще излезе на книжния пазар.
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Георги Константинов
Стихотворение за себе си
И ето пак е пети януари.
И пак така е синьо това небе.
И всички си живеят кой както свари
и хич не им пука, че аз навърших 72.
А онази със косата
ту ме иска, ту не ще.
Пред усмивката ѝ хладна и зъбата
плахо казвам: „Почакай! Аз едва съм на 72“.
Деца се раждат. Войни се водят.
И на никой не му се иска да умре.
Девойките копнеят да ги съпроводят
богаташи пък дори и на 72.
Животът безмилостно ме „пообрули“
и тук и там и навсякъде –
изпити, конкурси, доцентури, професури.
Ах как неусетно станах на 72.
Казват, че заслужена е мойта пенсия.
От размера ѝ разбира се, че цял живот съм спал, да ама не!
Няма в химията такава валенция.
Но по-важното е, че съм на 72.
И ето пак е пети януари.
И пак е синьо това небе.
И всички си живеят кой както свари
и на никой не му пука, че аз навърших 72.
05.01.2016 г.
София

____________________
Проф. д-р Георги Константинов. Завършил минно инженерство, специалност „Технология на
открития добив на полезни изкопаеми“ в Минната академия в Санкт Петербург, Русия. Преподавател
в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Научни интереси: проектиране на открити
рудници, управление на качеството на полезните изкопаеми в открити рудници, технология на
открития добив на полезни изкопаеми. Автор е на повече от 160 научни публикации в наши и чужди
списания, учебни помагала и др. Издадени литературни публикации: Десет дни, които разтърсиха
душата ми (пътуване до Демократична република Конго в Африка) (2008); Любовна трансформация
(2008); Алманах на Мини Марица-изток (2016).
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Дора Милева

Спомен
Отиде в затвора, но остави спомен:
на наглата кражба паметник нескромен –
мол и дом огромен.
10.06.2012

Нашият живот
Живеем всички във епоха
на чалга, мол и офиси...
И вече свикнахме да охкаме,
на тънък косъм да висим...
04.09.2013

Борбата на депутатите
Цял ден се борят
депутатите:
До обед – със глада си,
След обед – със съня си...
15.09.2013
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Николай Николов
Мария
Отварям онази кутия
със снимките наши, Мария.
Опитвах напразно, Мария,
от спомени тебе да трия.
До мене те няма, Мария,
до мен е бутилка ракия.
Мария, Мария, Мария,
аз плача за тебе и пия.
Ти нашата обич, Мария,
в сърцето си вечно носи я.
И нашата тайна, Мария,
за мене и тебе пази я.
До мене те няма, Мария,
до мен е бутилка ракия.
Мария, Мария, Мария,
аз плача за тебе и пия.
Във другите теб да открия
напразно опитвах, Мария.
Сълзите за тебе, Мария,
не мога и няма да крия.
До мене те няма, Мария,
до мен е бутилка ракия.
Мария, Мария, Мария,
аз плача за тебе и пия.

____________________
Доц. д.т.н. инж. мат. Николай Николов. Ръководител на катедра „Теория на механизмите и
машините“ при МТФ на ТУ–София. Завършил „Технология на машиностроенето и металорежещи
машини“ и „Приложна математика и информатика”. Научни интереси: теория на механизмите,
машините и автоматичните линии, машинознание, синтез и анализ на механизми, специализирани
роботи, CAD/CAM/CAE технологии, виртуално прототипиране, виртуално инженерство, дигитално
изграждане на персонални зъбни и костни импланти, скоростно прототипиране. Награди: „Млад
изобретател“ на фондация „Еврика“ (2006), „Млад инженер“ на ФНТС (2006). Издадени стихосбирки:
Стихотворения (изд. „Авангард Прима“, 2013), Стихотворения II (изд. „Авангард Прима“, 2015).
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Николай М. Янев

Щастие и Мъдрост
Щастие е да си млад –
може даже и богат,
щастие – да си красива,
млада, весела, игрива!

Щастие – да си с лаптоп,
мъдър като сам Езоп,
да се смее, да ти пее
и душата ти да грее …

Мъдростта е друго нещо –
гледаш на нещата вещо,
със усмивка на лице
и със вяра в сърце !

Във Наука няма скука,
във Наука пот се лей,
и във радост и разлука,
разум–ум в душата грей.

Щастие ли да си прост,
па макар на виден пост
или да си тъй богат,
че живееш в палат ? ...

Любовта е нещо друго –
то е радост, то е чудо!
Любовта – необяснима!
Щастие и Мъдрост – има ?! …

С мъдрост ти си в друга сфера,
със хармония и мера,
в болки и дори в страдания
имаш други ти познания …

Тъй Животът си върви,
Мъдростта така мълви,
умният ли оглупява,
а глупакът … поумнява ?!

Щастие ли е любов,
нежна ласка, слънчев зов,
в бедна хижа, без подслон,
зимна вечер, тъжен стон …

И дори в един Живот –
Мъдрост дай на тоз народ,
че без Мъдрост накъде –
пак ще има грехове!

Мъдрост ли е да си сам,
па макар богат и зван,
мъдрост ли е да си скучен,
много беден, но пък учен ?!…

И дорде светът светува,
още нещо ще се чува …
С много здраве и късмет –
светли дни да са напред!
София 2017
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Таня Желязкава-Тея
Емигрантско
Отлетях за чужбина...
Без багаж и дружина,
без национална съдина,
само с документи дузина.
Рискуват да тръгнат мнозина,
да напуснат любима родина.
Но се връщат малцина,
а просперират колцина.

Разклона

Живееш като пружина,
без домашна камина,
без любима градина
и небе кат коприна.

Когато всичко заляхме с бетона
и той стана по-горещ от котлона...
Когато се разделихме с фреона
и дойде модата на тефлона...
Когато в битката за шифона
забранихме употребата на визона...
Когато отрекохме полезността на бонбона
и издигнахме в култ вкуса на цитрона...
Когато науката извади жетона
и показа силата на фотона...

Влизаш в чужда доктрина.
Ставаш човека-машина
с проблеми лавина.
Но пак щях да замина...

Тогава светът ни се огледа в неона,
телата ни заплуваха в силикона,
очите ни се качиха на дрона,
а душите ни се оказаха на разклона...

15.07.2017 г., у дома

18.08.2017 г.

Всеки със сериозна причина
да види поне за година
рекламираната „витрина“.
За мечтата няма ваксина.

___________________
Д-р Таня Желязкова-Тея. Специалности от висшето образование – философия, български език,
реторика. Доктор по теория на познанието. Допълнителна квалификация „икономист-мениджър“ –
връзки с обществеността. Има професионален опит на ръководни позиции в държавния, частния и
неправителствения сектори. Научен редактор и автор на научни, методически и публицистични
произведения. Член на СУБ и на Съюза на българските журналисти. Научни интереси: разбиране и
информално образование. Работи по втори докторат за информалното образование като част от
социалната педагогика. Увлича се по креативно мислене, творческо писане, танци, рисуване,
агрофитнес (градинарство) и туризъм.
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Стихосбирката се реализира по проект FRESH
(Find Research Everywhere and SHare) за
Европейска нощ на учените, финансиран от
Европейската комисия по дейностите
„Мария Склодовска-Кюри“ на програма
„Хоризонт 2020“

