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ВИОЛЕТА СТАНИСЛАВОВА

МОНОЛОГ НА АМФОРАТА

Каква безкрайна пустота е самотата.
Като море в душата се разлива.
И я поглъща – цяла.
Зад хоризонта бързат да се скрият 
птиците,
избягали от мрака.
Поемат по следите им дърветата –
никога не могат
от свойте плодове да вкусят.
Каква съдба ме тласна 
в бездната на тази тишина,
та трябва да лежа на дъното
като онази древна статуя в морето,
която търпеливо чака
деня на своето спасение.

Поне, да беше ми останал,
един лъч от свободата.
 

ПРИТЧА ЗА БУРЯТА

Обръща дъното вятъра.
Морето с шум се изпълва –
към нас приближава.
А казват, че граница има
между водата и сушата.
Като ранен бик върху арена
с пики смъртно забити в гърба,
реве бурята.
Арената е душата.
Битка щом няма, значи смъртта е 
дошла.
Сбогом! Оставам при живите!
Бреговете потъват.
Когато буря бурята ражда
даже и котвите са безпомощни.
Сбогом! Само дърво,
повалено, върху пътя умира.

КАЛИАКРИНА ПЕСЕН В 
БАЛЧИК

Не съществува тленност за вятъра.
Нито студено мълчание
за скалите над Гемиджи махале.
Надупчено е от котви пристанището
в древния град Дионисополис!
Всеки кораб превозва свойта съдба
през морето – до другия бряг,
който неизменно е под краката ни.

Ще се спасим ли от бездната,
ако скочим в нея?

Трагедията е за силните!

СРЕНОЩНА ПЕСЕН

Море, мой древен съюзнико,
впий в гърдите ми ненаситните си 
нокти
и ги разкъсай, за да изтече от раната
до капчица обагрящата кръв на мойта 
доброта.
Не трябва да я притежавам!
Разруши с допира си мъката в душата 
ми
от вековете вкаменена.
Безсилна съм да я надмогна!
Пий със солените си устни
гниещите микроклетки на мойта 
мъртва плът
очакваща.
Дори и в смъртта си, о, море...

ИРЕНА ПАНКЕВА

СТОПАНКАТА
НА  ПЛАНИНАТА 

„ В полите на Витоша” е коленичил 
градът, който все „ расте, но не старее”.
Над него, в зеленото, аз заприличвам  
на планината и ведите в нея.
Напролет и мене като Десислава
Боянският майстор ме търси във църква,
а аз от иглики гердани си правя
и под водопада осъмвам и мръквам.
През лятото – виж ме на Златни мостове –
щастлива кошута, прескачам морени
и нощем не месец, а златна подкова
за кон ветрогонец будува със мене.
Наесен съм цялата в огън и охра
и над Драгалевци, под лифта на Княжево, 
за теб съм гората с пендарите мокри,
за твоето стадо съм пасище влажно.
А дойде ли зима, щом искаш – търси ме,
на Черни връх аз съм най – бялата пряспа!
Подеме ли ехото вик с мойто име,
лавина прегръща гранитния насип.
Да, аз съм Стопанката на планината
и вместо ти тайно по мен да въздишаш,
отваряй прозореца чист на душата си!
Почувствай ме – пея двугласие с Витоша!

ПОГАНИ  ДНИ

Вали. Лекокрила, хвърката дружина
плете пелена, белоснежна и плътна,
и няма ни пътник, ни тясна пъртина-
не знаеш къде е повоят на пътя.
Под преспите, топла, земята некръстена
превръща леда във вода за кръщение.
Светът ще очисти от себе си мръсното
след няколко дни, със Христово смирение.
Как бързо се мръква! Запали ли свещите?
Виж- дебнат от гумното сиви вампири.
Метлата полита- кобила на вещица,
и вятър след нея пронизващо свири.
Скрий острата ножица, гребена също,
та вълчите зъби дано да мирясат!
Един караконджул излайва зад къщата
и после се сгушва в колиба под ясена.
А мяука друг и седи на дувара
да гледа не иде ли Нова година.
Но тази година, от стара по-стара,
не тръгва отвъд без сланина и вино.
Дървата в огнището весело пукат.
Ту стават на въглен, ту пак се разжарват
и правят сами за сурвачката пуканки.
Разбра ли защо още в приказки вярвам?
Не, нищо не казвай- гласът ти е мълния
и право в сърцето с любов поразява.
Ела да ме стоплиш под чергата вълнена-
на грешник покаян и Господ прощава! 

ПОЕТЕСИТЕ БЪЛГАРСКИ

ИЗКУШЕНИЕ

Ели запалват свещи над снега,
пера от ангели овал чертаят.
Постой, душа, върни се във кръга,
със теб е свършено отвъд Владая!
Къде си тръгнала, душа, сама
с едни крила – отдавна насмолени?!
Опасна е вселенската тъма,
а тялото ти спи незащитено – 
потънало в дълбок мистичен сън,
танцува със шаманите на Бали.
Опасно е, душа, сама навън
да скиташ из астралните квартали.
Сребрее из високото едва
следата на безплътната ти нишка.
Душа, душа, върни се у дома – 
в обвивката, създадена ти свише.
Не е живот това извън кръга – 
кръгът спасява и подгонен заек.
Душа, зелени свещи над снега
ти сочат пътя верен към Владая!

ИЗХОД
                                         
С еленов зъб за брошка, с лескова клонка в джоба
и с пурпур от малини в пулсиращите вени
не ме лови куршумът на съскащата злоба
и смъртната отрова на хорските измени.
Под дрянове и папрат бозала от кошута,
аз нямам нужда тука да сменям седем кожи,
триглави и двулици лами да коткам в скута си,
а спра ли да ги топля – капан да ми заложат!
Добре, че ти ме чакаш. Ще дойда на Младенци
и с мене ще те взема в оная дива пустош,
където змеят дебне да ми напие менците,
но ти ще го надвиеш – по змей ще се почувстваш!
Не чакай до Младенци – за теб на сур – елена
сега по “Опълченска” в гъмжилото препускам.
Повярвай, светофарът окото си зелено
не склопва пред галопа на искрените чувства!
Земята се въздига бръшляненозелена!
Зад мен се мятай бързо, отвличам те нагоре!
Под дъбовата стряха, в света на сур – елена
ще седнем да отдъхнем и … после ще говорим!

Справочната литература в нашата 
страна се обогати с още едно заглавие 
– „КРАТКА ВАРНЕНСКА ЕНЦИКЛО-
ПЕДИЯ”. Първият том на това луксозно 
издание излезе  в края на миналата годи-
на и вече се намира на книжния пазар. В 
него са включени наименования от А до 
М. Съставител на това  първо по рода си 
издание в черноморския  ни град  е жур-
налистът и писателят  Ивайло Георгиев. 
Енциклопедията е отпечатана във Вар-
ненското издателство „График”. Проектът, 
дизайнът и предпечатната подготовка са  
дело на Кирил Иванов.

Настоящият първи том на Варненска-
та кратка енциклопедия съдържа факти и 
събития  за личности и понятия, свърза-

ни  с градовете Варна, Девня, Провадия и 
селищата около тях. Тя съдържа сведения 
от древни времена до днес; осветява тях-
ната материална и духовна култура, ико-
номическото развитие; разглежда оби-
чаите, традициите и нравите  на хората в 
тези селища, които са живели  по Север-
ното черноморие на Варненския край.

Безспорно съставителят е вложил 
много усилия, използвал е  разнообразни 
исторически извори, издания и публи-
кации в периодичния печат, за да се до-
могне  до най-новите сведения и научни 
факти при осветляването на поместения 
материал.

Ивайло Георгиев сам не би се справил  
с това огромно дело, ако не се е възполз-
вал от помощта на консултанти.

Енциклопедията съдържа 568 стра-
ници. В нея са поместени цветни илю-
страции от Варненска област и фотоси, 
отразяващи ценни находки от историче-
ското ни минало.

В началото на изданието са поместе-
ни уводни думи от кмета на Варна, Кирил 

Йорданов. Между другото четем: „…С 
радост откривам похвалния стремеж 
на съставителя не само да се докосне до 
най-важните събития от историята на 
града ни – от древността до наши дни, но 
и да покаже личностите, които са били 
истинският двигател на тези събития. А 
старанието да се представят  обичаите 
и традициите от региона ни, нравите и 
културата на Черноморското ни крайбре-
жие, отличаващи се с доказани и трайни 
връзки със световната история, култура, 
стопанство и морско дело, заслужава ува-
жение.

Тази книга, уважаеми читатели, е по-
редното доказателство  за европейския  
дух и корен на Варна, с които градът ни – 
за чест на своите поколения, никога не се 
е разделял.

От сърце пожелавам успех на Варнен-
ската кратка енциклопедия!

Дано има съдбата, която заслужава.”
Вторият том е вече подготвен и се 

очаква да излезе от печат до края на тази 
година.

СЛАВЕЙКО ЧАМУРЛИЙСКИ

ВАРНА ИМА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ


