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Любезни мой читателю,

В ръцете ти, случайно или не, е попаднала
моята десета поетична книга -
„Любов като насън“ - 106 стихотворения,
написани през последните две години;
2 000 стиха в една изстрадана изповед -
„рана,  жигосана със огън и метал, и в сълзи 
кървави обляна…”.
Бих бил дълбоко удовлетворен, ако някой
от стиховете ми докосне душата и трепне в
сърцето ти…

                           ...............................................................................

`
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СЪНОВИДЕНИЯТА НА ЛЮБОВТА
Боян Ангелов - председател на Съюза на бъл-
гарските писатели

„Любов като насън” е десетата поетична кни-
га на Ангел Симеонов. Модерният графичен 
дизайн и включените в нея десетки репродук-
ции на водещи съвременни български худож-
ници придават завладяващо сетивата външно 
изображение. Ала аз бих искал да се спра върху 
съдържателната страна на стихосбирката, съ-
държаща 106 стихотворения, които обхващат 
наглед обикновени, но дълбоки като медиатив-
на концептуалност сюжети. Поетът гради пласт 
по пласт своите спомени и надгражда емоцио-
нални реалности, свързани с най-близките нему 
хора. Някои вече са си отишли от този свят, но 
неизменно населяват пределите на сънищата му 
или се явяват незрими и бездиханни, за да на-
сочат волята в правилната посока. Този диалог 
между поета и невидимата реалност е разбираем 
само за онези, които могат да уловят неуловимо-
то.

Ангел Симеонов обогатява пространството 
от спомени и представи, издига описателните 
пейзажи до степен на олицетворения и превръ-
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ща мисловните си идеи в семантична реалност. 
Чувства се пределна овладяност на стихотвор-
ния ритъм и римата вече е средство за умопос-
тигаемата чувственост, без да се търси нейният 
формален хоризонт. И докато предметното въ-
ображение представлява същината на умозри-
телна идеологема,  читателят усеща смисъла на 
индивидуалното самовглъбяване  чрез метафо-
ричната иносказателност на автора.

Ангел Симеонов създава своя неповторима 
емоционална вселена, чийто микрокосмос оду-
хотворява нравствения максимализъм на поета, 
а макрокосмосът озвучава мелодиите на небес-
ните тела. Тази книга е успешен опит за преодо-
ляването на познати за родната ни лирика при-
йоми. Ценителят на поезията ще бъде озарен от 
виделината  на любовния трепет и ще преодолее 
меланхолията на отиващия си ден, прерастваща 
в неизчезваща болка от любовната раздяла.

„Любов като насън” е силна лирическа книга, 
която се вписва в традициите на съвременната 
българска поезия, очертана от най-добрите ней-
ни представители.

Тя е успех за нейния автор и за родната ни ли-
тература.
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РЕчТА НА ДушАТА
проф. Валери Стефанов - председател на Съюза на 
колекционерите в България

Книгата „Любов като насън” е създадена от човек 
влюбен в изкуството. Изкуството е красивият, но и 
тревожният сън на човечеството. 

С новата си книга Ангел Симеонов се опитва да пре-
веде своите емоции и „сънища” на четири езика – по-
езия, живопис, пластика, музика. Лириката е възмож-
ност да изградиш словесен образ на своята душевност. 
Да споделиш любовта и отчаянията си, да се вглъбиш 
в тайните на природата, да се обърнеш развълнуван 
към хората, да заемеш позиция... Всичко това го има 
в стиховете на Ангел Симеонов.С деликатност, но и 
с пристрастие, той обсъжда живота като изтичащо 
време, като натрупване на опит, като ценности, кои-
то оцеляват... В един морски пейзаж може да се съзре 
най-дълбоката загадка на битието, да се опише екзис-
тенциалният ръб, където стои човекът. Ангел Симео-
нов има усети и думи за драматизма и дълбочината на 
подобни ситуации.

„Любов като насън” е и един малък албум, предста-
вящ творби от колекциите на Ангел Симеонов. Това 
не са просто „сбирки” от произведения на изкуството, 
това са емоционални цялости, духовни аранжименти. 
Самият хотел „Анел” е такова специално простран-
ство – дом на цветовете, на страстите и въображение-
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то. Уникално място, където човек се среща със силата 
на таланта и с блясъка на вкуса. Арт комплекс „Анел” е 
друго подобно място – тук пространството прогова-
ря чрез експресивната мощ на бронза, камъка, мрамо-
ра. Поредното доказателство, че колекционерството е 
култура, страст и кауза.

Стихосбирката „Любов като насън” е пренесла на 
страниците си въздействащата сила на колорита и 
пластиката, естетическия вкус и каузата. Картините 
и скулптурите са своеобразни коментари към стихо-
вете, те провокират възприятието на читателя и дават 
още по-голяма дълбочина на внушенията. Една част от 
текстовете на автора са превърнати в песни. Словото 
е преведено на езика на музиката.  Този превод също 
е важна част от замисъла на книгата. Едни от най-до-
брите български певци са дали глас на стиховете, раз-
гърнали са тяхната емоция и експресия. 

Преди повече от век сецесионното изкуство е меч-
таело да естетизира пространството, да постигне син-
тез на изкуствата. Под една или друга форма, тази идея, 
този могъщ копнеж, продължават и днес да са живи. 

Книгата на Ангел Симеонов е поредното протяга-
не към магията на единството. Тя е заредена с убеж-
дението, че душата на човека може да проговори 
най-вече чрез изразителната мощ на изкуството.  Чрез 
способността му да прониква в дълбокото и да го пра-
ви зримо. Самият уникален шанс да обитаваш Дома на 
музите.
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Емил Попов
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ПРЕДГОВОР

Написани думи – чете ли ги някой? 
Прелистват набързо, продължават нататък.
Читателю, ти не се отегчавай –
този предговор ще бъде кратък:

Започнах да пиша не просто от скука –
в мен животът забързан пулсира 
и времето бърза, не спира и за минута.
И стихове тъжни в мене напират –
спомени зли в житието ни смутно.

Не зная хората дали ме разбират...
Някой все пак трябва за живота да пише –
за любовта, която до кръв ни раздира;
за скитника беден, който стотинки събира;
за дъжда, светлината и здрача...

Дали съм се справил с тази задача?
Думата имаш, читателю свише.
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КЪДЕ Е БОГ?

Тъга тъгувах,
скърби скърбих,
младини си млад погубих.
Злоба срещах… и прощавах,
обич, чувства разпилявах.
Без вина виновен бях
и от мъка песни пях… –
за любов и за разлъка.
Тъй живях и аз... и вие.
Тъй живяхме всички ние,
поколения наред –
роби, пленници безчет
на завистта и суетата.
А не виждахме бедата –
че превръщаме се в сноби,
че тъма в душите броди
и живеем на браздата
между истината и лъжата 
със ограбени съдби.
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В Бог не вярваме дори.
А Той къде е? В небесата,
или тук е, на земята…?
Бог е в детските очи,
във душите и в сърцата,
и във сълзите дори.
Той е птицата, която,
литнала към синевата,
чезне в утринни зори...
Той е слънцето и светлината,
любовта и свободата,
разумът и нашите мечти...
Той е истината свята … –
Вярата във Бог ще ни спаси!

`
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Иван Славов
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ДушАТА МИ

Душата ми е скитница в пустиня,
изгубена сред пясъчно море.
Тя скитала е дълго през годините,
обрулена от бурни ветрове.

А аз съм само миг от времето
и песъчинка от пустинята.
Обречен съм да нося бремето –
душа на самота робиня.
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Димитър Казаков - Нерон
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 АНГЕЛ
 изп. Орлин Горанов

Тиха нощ, тъжни спят звездите.
А ти защо не спиш, кажи ми?!
Чуваш ли щурците, в тишината скрити,
и шепота потаен на тревите?

А вятърът сред стихналите клони,
с въздишка нежна на листата,
припява приказна соната
и сенките им в мрака тъмни гони…

Прикапва росна ранина,
а ти не спиш – тъгуваш самотата,
и в спомените пленница една,
изгубена, в любовна болка чакаш...

При теб ще вляза тихичко, на пръсти,
очите ти омайни да целуна,
а после... ще възкръсна във съня ти
като ангел във нощта безлунна.
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ПОСЛАНИЕ

Аз седнах да напиша днес поема
за хората от следващия век,
но не намерих подходяща тема
за моя правнук – бъдния човек.

Дали ще бъде влюбен във живота,
във изгрева и залеза червен,
в момичето – съседката от блока,
ще бъде ли мечтател като мен?

А вятърът, ах, вятърът в небето,
подгонил бели облаци в нощта,
нашепва звездна приказка и ето –
при мен долитна падаща звезда.
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Със нея – споменът за моя татко,
за дядо ми, за моите предци – 
живели във живота ми тъй кратко,
сега – в свят по-хубав може би...

Реших да му разкажа свойта тайна –
на моя правнук, бъдния човек:
че любовта е приказка безкрайна –
четеш я цял живот, за нея няма лек.
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Атанас Яранов
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ЖИВОТ

Животът бавно отминава,
отплава – лодка от брега.
И само спомени назад остават,
напред – дълбока самота.

А край брега водите са лазурни,
навътре – мрачни стават те.
В неспирен бяг вълни прииждат бурни,
накрая – въздух и небе.

И в лодката се качват хора,
слизат, други са наред...
А ти се взираш в хоризонта без умора
и продължаваш сам напред...
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ИзКАчВАНЕ

Изкачвам се. Достигнах билото –
там гдето слънцето очи затваря
вечер в теменужения здрач
и в полумрака му запалените свещи –
звезди във полъха на вятъра трептят.
В косите ми сребрее минало,
а бъдещето – стар орач,
дълбае челото с бразди зловещи
и спомени във мислите летят:
Към изгрева на пролетното слънце,
огряло детските мечти;
Към лятото на младостта гореща –
с любовна трепет и сълзи –
Момче пораснало, неостаряло,
небе в очите още свети,
сънува още вишни в бяло…
А есента прикапва смръщена, уви…



23

 КАТО НА КИНО
 изп. Силвия Кацарова

Преминах пътища незнайни,
полета, стръмни планини
и срещах хора най-случайни
в годините на мойте младини.

Живях живот като на кино –
мъже, жени, приятелства, раздели
и спомени, удавени във вино,
изгубени във мисли избелели.

И времето като река изтече –
водите си изплака бистри,
отнесе ме и ме повлече
в потоци луди, каменисти…

А филмът още продължава –
с актьори нови в роли същи,
и епилогът наближава
в сюжет с герои неприсъщи.
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Генко Генков
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МЕчТИ

Звезди. Притихнали, тополите заспиват.
Сред тъмните усои на нощта
реката сребърни води разлива
и чезнат те във мрак и тишина,
изгубени на времето в безкрая... Мечти.
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 ДЯДОВАТА КЪщА
 изп. Панайот Панайотов

Малка стая, четири стени,
мъничко кандилце на едната.
Пламък вечен там гори –
спомен жив във тишината.

Едно момче, почти дете,
пораснало във дядовата къща –
днес мъж със силни рамене
назад в годините се връща:

Щурците свиреха в нощта
и вятър вееше косите.
Река сребрееше едва-едва.
Потъваха във утрото звездите...
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И толкоз време за мечти –
безкрайна вечност и Вселена,
събрани в детски две очи,
във чудни сънища родени.

И днес реката пак тече.
Небето пак е със звезди.
И детството e там – далече,
остана с детските мечти...
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Павел Койчев
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ВЕТРЕ, ВЕТРЕ…

Откъде ли идваш,
накъде отиваш –
през морета бурни,
снежни планини?
И навяваш скърби,
спомени, надежди…
на бурите се радваш,
в слънцето гориш.
А когато странник
сред полето стигнеш –
като тебе пътник,
да го поздравиш!
Дай му, Ветре, сили
пътя си да мине –
ти със него, Ветре,
път да извървиш…
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МАГИСТРАЛА

Река в зелените поля блести,
тече към хоризонта южен.
Вали и черните води
се крият в здрача теменужен.

Потоци от коли, моторна реч,
пробиват брод във тишината
и мощен тътен надалеч
отеква с грохот в планината.

И този път, забързан към морето,
задъхан, в бъдещето стига –
преминал планини, полета,
духът на времето въздига.
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МОЯТА РОДИНА

На изток изгрев аленее,
сребреят бягащи вълни.
И вятър с топли вихри вее,
достига тучни равнини.

Събудени във утро, рано,
белеят снежни върхове.
В поля, напролет изорани,
златеят житни класове.

А вечер залез над Балкана
събира слънчеви лъчи...
Родино, ти във мен остана –
мираж във днешните ми дни.
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ПРИКАзКА зА МОЕТО ДЕТСТВО

Думи, отронени в нощ сребролунна,
прошепнати тихо в мрака стаен,
и улици тихи, и стъпки безшумни,
спомен далечен оставили в мен...

Повтарям си тихо моята приказка –
за моето детство, за моя живот –
толкова жива, толкова истинска –
видения цветни, красив епизод:

Реката забързана, белите камъни
и вятърът южен с дъх на сено,
върбите самотни – сякаш забравени,
разплакани, свели към нея челò...
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И утрото алено, старите кестени
със сенчести клони, с врабчета безброй –
златолисти от слънцето есенно,
обагрени, шепнат след летния зной...

А Витоша, Витоша с бяла премяна –
във коледна нощ искряща елха,
във моите сънища детски остана
и в приказка снежна прероди се сега. 
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Димитър Казаков - Нерон
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ДВЕТЕ МИ ДЪщЕРИ, 2014

Виновен съм, че те не се познават.
Едната е на двадесет и две, а другата на две.
Но те в сърцето ми завинаги остават –
само две, като двете ми ръце.

Те топлят ме във мислите самотни
със пламъка на детската любов.
Във дните ми студени и сиротни –
очакване за ден по-светъл, нов.

Съдба злочеста, тежък кръст –
не бях светец, ще си изкупя греховете.
Но тез, които днес ме сочат с пръст,
дали са по-добри, си помислете...
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Емил Стойчев
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НИЯ, 2014

Дете, ти вече си голяма –
вече си на двадесет и две.
Но за мен ти мъничка остана.
За мен ти винаги ще си дете. 
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Георги Божилов - Слона
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АНА, 2014
 

Във утро слънчеви лъчи
усмивка детска озаряват.
В безоблачни и светли дни
звезди в зениците изгряват.

Пламък син – надежда в мрака.
Очи – небесно огледало,
и вътре в тях, незнайно как,
Вселената се е побрала цяла.

Със стъпки мънички, невинни,
живота плахо опознава,
а вечер приказки картинни
във сънищата оживяват...
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ДЕТСТВО

Когато утрото огрее
разбудените равнини
и Огоста се разлее
сред тихи плачещи върби;

и златен залез над Балкана
целуне горди върхове,
и самодиви сред поляна
във кръг се хванат за ръце;

и над вековните дъбрави
се спусне мрак и заръми,
и нощна птица се обади
със тъжен глас и отлети;
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и вятърът като повее
със дъх на росни цветове,
зад облак месец млад изгрее
с лъчи от други светове...

Това са детските години
с безброй отлитнали мечти –
красиви, розови и сини,
безкрайни, слънчеви, добри...



4342

Емил Попов
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ИзГРЕВ

Усмихната утрин над залив вълшебен
повдига завеса от тънка мъгла.
И изгревът ален, зад облак надвесен,
изпраща към морската шир светлина.

Събудени птици без път, без посока,
политат над златни вълни надалеч –
ангели бели кръжат в небосвода
и се завръщат самотни по здрач.



4544

Атанас Яранов
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зАЛЕз

Над Странджа залезът се крие
с последни слънчеви лъчи.
И лодките събират мрежи
сред притихнали вълни.

А в мрака рибните пасажи
сребреят в лунна светлина
и губят се зад Агалѝна
по дългия си път в нощта.

И много залези ще минат –
години, зими и лета...
А аз ще бъда все така –
безумно влюбен в онзи залез!



4746

Павел Койчев
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МОРЕ

Мечтая в твоята прегръдка,
море, солена да заспя,
да изживея всяка твоя тръпка...
преди със теб да се простя!

За мен си цялата Вселена
и моето небе, и раят!
За мен си хоризонтът и безкраят!
За другите... ти просто си „море“.
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 МОРСКА ПРИКАзКА
 изп. Боряна Йорданова и
 Христо Чешмеджиев

Дълбоко в морските вълни
живеела русалката сиротна
и в слънчевите ѝ коси
небето светело самотно.

А вечер – мрачна пустота.
Във мрак потъвали вълните.
Луната светела едва-едва
и бледи гаснели звездите.

В такава вечер със надежда
русалката помолила морето:
„Пусни ме, дай ми свобода –
звезда да бъда във небето!“
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Политнала към небосвода,
изгряла с другите звезди,
и в златно-песенна нега
искряла със безброй лъчи…

Но ти затваряш веч очички...
и приказката свърши, ето.
А утре пак ще бъдем всички –
с русалката, звездата и морето.
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Димитър Казаков - Нерон
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НА АНА

Спи, моя мъничка!
Сънувай приказни герои!
За теб аз също съм герой... сега,
но утре няма да ме има…
Тогава ти не страдай, не ридай –
ще бъдеш ти красива и голяма,
със своята усмивка замечтана,
с очите си, тъй сини – мои,
във огледалото със теб ще бъда, Ана,
и всеки ден аз пак ще бъда твой!
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СВЕТуЛКА

Една светулка и миг светлина –
искрица живот в тъмнината.
Частица любов, родена в нощта –
надежда и радост крилата.

В ръката ми кацна – малка звезда,
стопли ме с пламък небесен.
Донесе ми даже и шепа тъга
по пътя ми стръмен, не лесен… 

Изпратих я. Литна. Потъна в нощта.
Изгасна животът ѝ кратък.
Със нея изгубих надежда една –
светлина да ме води нататък...
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МРАВКА

С пшеничено зърнò на гръб
мравката забързана вървяла,
но срещнала по дългия си път
бръмбар черен сред поляна.

Опитала да го подмине,
но зърнòто той видял
и без окото му да мигне
плячката завчас прибрал.

Заплакала, проронила сълзѝ  –
отново гладна щяла да си ходи,
а нивата с пшеничени треви
останала далеч назад, уви...

Но вместо да се върне, да избяга,
мравката се вкопчила в зърнòто.
Кръвта си смело тя проляла
и горда към небето отлетяла...
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Енчо Пиронков
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НА НИЯ

Ния – моя болка и тъга!
Моето пораснало момиче
във спомените още тича – 
играе с кукли, свири на пиано,
мечтае в приказна нега…
Знам, че много ме обича –
моята голяма дъщеря –
малко пролетно кокиче,
поникнало във зимна ранина.
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СНЕЖНАТА цАРИцА

Над покривите пада тишина.
Градът потъва тихо в мрака.
Ще ти разкажа приказка една,
послушай, Сънчо ще почака:

„Далеч, сред северните ледове,
живяла Снежната царица.
Не трепвало студеното сърце,
в очите и не пламвала искрица.

И слънцето притихвало студено
в небето сред полярните звезди,
а те примигвали смутени
при изгрева му в ледени зори.

Живяла тя красива и смирена
сред бяла пустош, самота,
дете на зимата родена –
вълшебно цвете сред снега…
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Но празничната нощ дошла
и детска глъч вихрушката довяла.
Със топла тиха светлина
елхата коледна искряла.

И в миг сърцето затуптяло,
събудено след дълъг зимен сън,
рояк снежинки затрептели
и светло станало навън.

Царицата сега разбрала,
че необятен е света,
заплакала и замечтала
за слънчев юг и топлина.

И като в приказка красива,
в която стават чудеса,
тя царството си заменила –
превърнала се във елха...“
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Емил Стойчев



59

 цИГАНСКО ЛЯТО
 изп. Маргарита Хранова

Завърна се циганско лято
и птици отново запяха –
нашир и надлъж из полята
и на Балкана в гората.

Подлъгани, цъфнаха клони,
пчелите над тях полетяха,
но залез студен ги прогони
и в кошера те се прибраха.

И моята младост се върна
с усмивка и радост в очите.
Със трепет аз те прегърнах
и тръгнахме с теб под звездите.

Циганско лято прекрасно –
със слънце и много надежди,
в душата ми грееш тъй ясно
през зимните вечери снежни.
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ЕСЕН – ЛИСТОПАД

Тишина, сънна тишина….
И като сянка, с тихи стъпки, 
от север бавно идва тя –
във златотъканни одежди
над смълчаната гора. 
И сребрее с тъжни капки
във дъждовна самота, 
а листата падат, падат скрежни –
влюбени… във есента.



61

ИзПРАщАНЕ

Ятата литнаха на юг –
облак бял във синевата.
Останахме със тебе тук –
в созополската тиха вечер
със залеза над планината…
И лятото на юг отлитна...
Запя морето тъжна песен,
а вятърът южняк притихна
във стъпките на нежна есен,
със шепота на листопада.
Изпратихме ги снежните ята –
заминаха с тъга... и със надежда –
да се завърнат в родните гнезда
със бели пролетни одежди…
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Светлин Русев
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ДЪЖД

Над хълмове разплакано небе 
в дъждовни капки мъката си лее.
Обрулено от бурни ветрове
във облаци оловни се люлее.

И колесници с огнени коне,
подгонени във бясна надпревара –
светкавици от други светове,
следи в небето яростни оставят.

И с капките – сълзѝ на любовта,
пречистени просторите сребреят
и тихо в тихи нощи идва тя,
когато две сълзи в една се слеят.
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Емил Попов
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зИМНО уТРО

Олово. И морето – сиво.
Тъмнеят морски дълбини.
Ни слънчев лъч. Мъгла свенливо
потъва в ледени води.

А някъде далеч, светлее –
във утро тихо изгрев тих
с крила от вятър злато рее.
Вълни притихнали са в стих…
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КОКИчЕ

Леден вятър, а небето – сиво.
Студ, премръзнали поля.
Оловни облаци, мъртвило,
самотни стъпки във снега.

Не трепва звук, ни глас на птица.
Немее зимна тишина
и в крайречната редица
белеят мрачни дървеса.

А сред бялата пустиня –
малко пролетно кокиче,
като в приказна картина
на пораснало момиче –

тъй невинно, толкоз бяло –
тиха трепетна свещица,
в мрачно утро засияло,
на живота нов искрица.
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И усмихна се небето,
та реката проговори
под надвесените клони
и затича през полето.

Нейде птица се обади
и разбуди тишината.
Зашумяха, луди-млади,
топли вихри из гората…

Колко обич и надежди
в малко пролетно кокиче,
бяло сред полята снежни –
блян в очите на момиче. 
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ПРОЛЕТ

Слънце. Пролет се усмихна.
Зацъфтяха равнините.
Южен вятър тих притихна,
морен, в снежните потоци,
та запяха в долините…
А завърнали се птици,
уморени в дълъг полет,
полетяха в висините
над смълчаните тополи.
Побеляха тънки клони,
зашумяха сред горите…
и възкръснаха мечтите
в утрото на бяла пролет.
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ДЕН СЕ РАЖДА

Счупил тежките окови
на нощ дълбока, безнадеждна,
иззад облаци оловни
изгревът във миг проглежда.
Но по улиците прашни
бродят сенки угнетени –
без посока и надежда,
тъжни, мрачни, уморени.
А небето аленее –
ден със утрото се ражда.
Хора, чуйте, погледнете –
птица нейде песен пее...
Забравете нищетата,
завистта и суетата –
слънцето в душите грее,
ден се ражда над земята.
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Генко Генков
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 ТЪЖНА ПРОЛЕТ
 изп. Васил Петров

Видях те в своите мечти –
образ мил, въздишка,
отекваше в душата ми
с камбанен звън.
А пролетта белееше навън
в усмивката на цъфналите вишни
и разбудени капчуци
пееха като насън...
Ръка протегнах, за да те докосна –
превърна се във утринна роса
и миг преди да те целуна,
си тръгна с бледата луна.
Останах сам…
със песента на влюбените птици.
Замряха тъжните капчуци,
а пролетта потъна във тъга.
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ВЯРА В ПРОЛЕТТА

Когато ти се спреш за миг
пред заключена врата на празна стая,
а в гърдите ти сподавен вик
заглъхне тих на времето в безкрая;

и слънцето по дългия си път
потъне в дебрите на нощната тъма,
а ти си като в сън – без кръв и плът,
и бродиш сам в бездомната земя –

тогава не търси вината в друг
за вярата, която си изгубил,
затуй, че си живял немил-недраг,
живота млад и любовта погубил…
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Подай сега ръка на самотата:
не „добър ден“, а „сбогом“ и кажи.
Чуй птиците, изгубени в листата
на цъфналите вишни призори!

Повярвай в тази пролет млада
и миналото забрави –
любов и трепет, и наслада
извират в слънчеви лъчи!
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Валентин Старчев
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 ЕСЕННА ТЪГА
 изп. дует „Ритон“

Помниш ли, помниш ли морския бряг –
с небето от яростни бури разкъсано?
Помниш ли вятъра – луд северняк,
подгонил вълните в морето навъсено?

И тътенът див в дълбините бездънни,
събудил огньове сред облаци есенни,
притихнал в лъчите на слънцето сънни,
от вихри свирепи в безкрая понесен.

А белокрилите тъжни ята,
над скали и бездни безумно политнали?
Помниш ли колко печал и тъга – 
с тях отлетяха мечтите изстинали!

Пр. Тъга, есенна тъга...
 Помниш ли ти морския бряг –
 самотен, потънал в нощта,
 под едри звезди... в море от мечти?
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ТАМ, зАД хОРИзОНТА...

Бриз гали морските вълни.
На запад залез аленее.
Платно на лодка се белее
и чезне в сребърни води.

След нея гларус в тишината
отлита с крясък от брега –
следа самотна, белокрила
потъва в морна синева.

И ти жадуваш свободата…
и изгрева, и светлината…

Очите ти са тъжно-сини,
в море от спомени вглъбени 
и в хоризонта запленени,
тъгуват морски ширини…
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Там, где буря огън пали
с вик далечен – буйна клада,
а в морето с гръм удари
и ломи скалите без пощада…

Там, където ветровете,
вълни подгонили свирепо,
се спускат бесни, мрак... и ето –
в порой се сипят дъждовете…

Там, в таз буря свята –
между небето и земята,
в мрак се ражда светлината
и се възраждат световете…

Там, зад хоризонта вечен 
и във утрото обречен,
там, навътре във морето,
свети изгревът далечен…
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Павел Койчев
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 САМОТНАТА СКАЛА
 изп. Маргарита Хранова

Една скала – самотна сред морето,
събудена във утринна мъгла,
стои далече от брега сама,
снага опряла във небето.

И чака лъч от синевата
да я целуне в утринта
и уморени от полет крила
да я прегърнат в тишината.

Тя чака взор да я открие
и две протегнати с копнеж ръце,
едно сърце по-бързо да забие
с мечтите смели на момче.

И с изгрева една вълна,
изгубена сред ветровете,
да срещне тъжната скала
и в пяна да потънат двете…
сами далече от брега.
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МЕчТИ ОТ ВЕчНОСТТА

Скалата е високо над морето,
погледът достига надалече –
където във безбрежна вечер
вълните срещат се с небето.

Там е хоризонтът, не и на мечтите –
мечтите нямат хоризонт.
И те не си отиват с дните
на лятото в поредния сезон.

Не свършват и с последната въздишка,
ни с погледа, отправен от скалата.
Не свършват с края на нощта...
Мечтите са във вечността.
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ПОСЛЕДЕН ПОЛЕТ

Стихиен грохот на вълни.
Тежи небето с облаци оловни.
Събудена от ветри зли,
огньове пали бурята чутовни.

А две крила потъват в мрака
на бездната от огън и вода 
и в порив див за свобода
към гибел чайката полита…

И крясъка ѝ вятърът отвя.
А бряг далечен жално я зове...
Но как да се завърне тя –
с пречупени от бурята криле?!
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Емил Попов
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 МЕчТИ КРАЙ МОРЕТО
 изп. дует „Ритон“

Когато в звездна вечер край морето
от безпътица на кръстопът останеш,
тръгни по лунната пътека надалеко
и влюбен в утрото ще спреш…

Мечтите на брега са безкрайни –
без граници, път, хоризонт…
Започват със поглед, думи случайни,
през времето тръгват и срещат любов.

А в топлите нощи омайни
звездите заспиват приказен сън
и в тишината на сенки потайни
влюбени птици запяват навън.

И вятърът в клоните тихо припява.
Вълните, събудени, шепнат едва.
Със сребърна ласка луна ги огрява
и тръгваме с нея далеч от брега.
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Крум Дамянов
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 МузА
 изп. Васил Петров

Беше в облачна дреха облечена,
с разпилени лъчисти коси,
несънувана, бяла, обречена –
невидяна от други очи.

И през улици тихи вървеше,
като видение в сънища бели.
Тръгнах увлечен, тръгнах след тебе – 
без посока, без да мисля дори.

Много изгреви с теб прегорях.
Срещах залези с топли звезди…
Все те търсих… и все не успях
да те сбъдна във своите мечти.

И оставих след себе си спомени
в тъгата със мен остарели –
то, сърцето, избира посоката –
през простори и облаци бели…
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ЖАЖДА

Сънувах твоите очи
във мечтите си безбрежни;
жадувах устните ти нежни;
целувах слънчеви коси…

Но сънят отмина веч, уви,
и жаждата отново ме гори…,
а взор не среща в утрото надежда.
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ЛЮБОВ

Аз срещнах те съвсем случайно –
залутан търсех някакъв адрес 
във някакво градче незнайно.
Пристигнал бях със влак нощес.

Бе тъжен мрак, лампите не светеха.
На уличката кална бе сама.
И сякаш търсеха очите ти утеха,
изпълнени със болка и тъга.

Спрях, ръка протегнах.
В погледа проблесна светлина
и със загадъчна усмивка лека
подаде своята ръка:

„Здравей, аз дълго чаках те!“ –
прегърна ме и тръгнахме в нощта...
И тъмните прозорци бавно светнаха –
съвсем случайно срещнах Любовта.
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Михалис Гарудис
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 ЛЮБОВ КАТО НАСЪН
 изп. Силвия Кацарова и Орлин Горанов

Събудих се след чуден сън.
Звездите бавно гаснеха в прозореца
и птица нежно пееше навън,
листата на дърветата пригласяха.

И утро се пробуди в мрака
с усмивката на твойте очи.
Сънувал съм те – теб съм чакал –
притихнал спомен в две сълзи…

В душата ми бе тихо като в храм.
С камбанен звън сърцето тихо биеше.
Аз ли съм, или не съм? – Не знам. 
В съня отминал тайната се криеше:

Сънувах бяла лунна светлина.
Чух стъпките на влюбено момиче
и във съня си срещнах любовта,
и в този миг разбрах, че те обичам!
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Павел Койчев
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ФАНТАзИЯ

Маса, две чаши и жена.
Зад нея хоризонтът гасне.
Отлита птица – две крила,
със погледа на две очи прекрасни…

И пак море и тишина –
вълните са притихнали във мрака.
Ах, колко хубава е тя –
девойката от Лунната соната!
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Павел Койчев
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БРЯГ зА ДВАМА

Когато бавно над морето
нощта се спусне с лунен мрак
и птица, полетяла отдалеко,
потърси брод към роден бряг;

когато бриз от изток тръгне
и стигне тук във късен час;
звезда самотна плахо пламне
и гасне с вятъра над нас,

ще разбереш, че на брега сме двама –
останали сме ти и аз!
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ОКОВАНО СЪРцЕ

Стана пленник то,
пленник в моята душа:
сърцето ми решетки изгради
и се окова в окови тежки –
за да остане там самò,
обляно в кървави сълзи! `
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СЪМНЕНИЯ

Отминаха летните дни,
опустяха крайбрежните улици.
Останахме с тебе сами
във тъжните есенни делници.

Над морето безкрайно
гаснеха бавно звездите
и потъваха тъжно-омайни,
безмълвно далеч сред вълните.

Всичко вече си казахме
и вървим по паважа неравен.
А колко влюбени бяхме!
Още дали сме? – Не знаем...
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Михалис Гарудис



97

ЕНИГМА

Живееш в мен, във мойте мисли,
безумна болка, моя слабост –
притихнала във чувствата ми чисти
като бездушен сън във нощ – нерадост.

Ти, сянка тъжна и красива,
топиш се като свещ в нощта
и тръгваш влюбена и дива,
потъваш в здрач и самота.

Вървиш из спомени забравени,
а листопадът тихо гасне
и в есенния дъжд удавени,
мълчат дърветата безгласни…

Но ти коя си? – сън, енигма,
видение, несбъдната мечта?
Или си дяволско творение,
или… ти просто си жена?
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Димитър Казаков - Нерон
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СПОМЕН

Прочетени страници от вестници стари –
минават годините – лист подир лист.
В морето от спомени, вече забравени,
откривам тук остров – пуст и скалист.

На него се срещнали някога двамата
и в свойте мечти въздигнали храм.
Заклели се дълго да пазят те тайната,
далече от другите – в свят невидян.

На острова пуст цветя не поникнали.
Останал в морето самотен и ням. 
И само мечтите им – тъй смели понякога,
долитали тъжни, съкрушени оттам.

И островът бавно потънал във времето,
и храмът от бурите бил разрушен.
А тази любов – разпъната в спомени,
в пожълтелите листи остана зад мен. 
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Величко Минеков
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 СПОМЕНИ
 изп. Орлин Горанов

Спомени, минали спомени –
скитници тъжни във времето,
тихи въздишки, отронени
в с лзи дъждовни по лятото:

за момичето в залеза влюбено
и звездните трепетни нощи;

за тихия бриз над морето
и вълните от него подгонени;
за мечтите на двамата влюбени –
като облаци бели в небето...

Идвате тихо в съня ми –
неочаквани, странни понякога...
Тръгвате после нанякъде,
но оставяте болка в душата ми.

Спомени, спомени, спомени...
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Вежди Рашидов
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БЕзСЪННА НОщ

В безсънната нощ прозорците бавно заспиват
и тихо, на пръсти сънят се промъква страхливо.
Но в мисли безкрайни пристан при нас не намира
и в тягостни спомени той без следа си отива.

Минава нощта, звездите изстинали гаснат.
Последни секунди отмерват часовете лениво.
И в мрака на утрото две светлини ще се срещнат 
и от съседни прозорци ще си намигнат свенливо. 
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ПИСМО

Събудих се в дълбока нощ.
Намерих лист хартия в тъмното.
И в стаята, на лунна свещ,
написах аз набързо следното:

„Здравей, любов, аз пиша ти писмо –
искам извинение и прошка!
И със целувка слагам му клеймо.
Изпращам ти го с бърза поща.

Когато ти дойде при мен,
бе млада, буйна и красива.
Аз бях неопитен, смутен –
срещнах сякаш самодива.



105

Изплаших се, избягах запленен,
и дълго през годините се скитах.
Но ти се върна пак в самотен ден –
отчаян бях, на среща не разчитах...

Отново с теб се подиграх –
не бях готов да се отдам.
И щастието си проиграх –
изплащам още тежък дан.

Сега пречистен те очаквам!
Ела при мен, ще бъда честен!
Не ме оставяй дълго сам –
в живота скучен, неизвестен!“
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Димитър Казаков - Нерон
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 НОВА ЛЮБОВ
 изп. Орлин Горанов

Обичах те много, и ти ме обичаше.
Денят беше ясен, вятърът – тих.
Зад облак навъсен слънце надничаше,
но думите свършиха, заключени в стих…

Затворих вратата – залезът гаснеше.
Сълзѝ по листата от пролетен дъжд.
Уморената улица тихо заспиваше,
а мракът се спусна нашир и надлъж.

В посока безцелна потъваха стъпките.
Заглъхваха бавно в безкрайната нощ.
Вървях, часовете се сливаха с утрото,
а зората догаряше - восъчна свещ.

Накрая достигнах изгрева вечен
на ново начало, на нова любов.
Разбрах, че животът така е обречен –
след нощта идва ден – светъл и нов.



108 109

БЯЛА ЛЮБОВ

Утрин бяла с цъфнала морава,
окъпана в сълзи - разплакана роса.
И птица във смълчаната дъбрава,
самотна сред самотни дървеса.

А слънцето над нас е тъжно-бяло,
изгубено сред облаците черни.
В небе, от горест прегоряло,
политат птиците вълшебни:

спомени, мечти, надежди,
възкръснали в простори бели;
лекокрили, в облачни одежди –
очаквани, но бързо отлетели…

Падат мрак и сенки черни –
стрелките в будна нощ са спрели.
И безнадеждна свети любовта ни –
самотно-бяла сред звездите бели…

`
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чАшА ЖИВОТ

Отпивам сам последната глътка
от празната чаша на своя живот,
седнал случайно в крайпътната кръчма – 
филмова сцена в познат епизод.

Свещта във ъгъла бавно догаря.
Сенки се мяркат в мрака край мен.
На съседната маса пияни говорят,
а барман зад бара стои отегчен...

И вече ще плащам последната сметка
на дълги години живот извървян,
но Тя появи се... нещо просветна –
погледнах я смаян, запленен, обладан.

И чашата пак се напълни догоре,
започнах да пия от щастие аз.
Не чувах пияните какво си говорят.
Очи не откъсвах от нея в захлас...
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Мария Гергова
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НОщНА ТАЙНА

В черна утроба залезът бавно потъва.
След него сумрачна пристъпва нощта.
И птица самотна припява, будува –
скрита в тъмното някъде – тъжна, сама…

И тръгват две сенки от различни посоки.
Вървят, запленени от свойта мечта.
Нощта ще ги пази, потайна, от погледи лоши –
покой в тишината за неразкрити сърца.

А после – в прозореца два силуета,
прегърнати, тихо се сливат в един.
И тяхната тайна – възпята тук от поета, 
потъна във мрака, угасна без дим.

............................................................................

А после – в прозореца два силуета,
прегърнати, тихо се сливат в един.
И тяхната тайна – възпята днес от поета, 
от песен на птица превърна се в химн…
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Павел Койчев
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ВОСЪчНИ КРИЛА

Защо се влюбих в теб? – Не зная.
Не мога да си обясня.
Ти ме научи да мечтая,
накара ме да полетя.

И в мечтите си политнах
далеч от хорската мълва.
Простори слънчеви обикнах.
Като Икар се реех над света.

Летях над планини от злоба
и над море от суета –
високо горе в небосвода,
свободен, с птичите ята.

Но облаци от завист черна
покриха слънцето с тъма
и не успях да го достигна –
с разтопени восъчни крила...



115114

Георги Баев
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 ОчАКВАНЕ
 изп. дует „Ритон“

Към залеза очите приковани.
На палубата – тишина.
И само шепот на вълните
притихва в корабни витла.

Отронен вик – посреща ни брега.
Пристанището тихо ни очаква.
Примигват замечтани светлините
във падналия мрак едва-едва...

Очакване. Сърцето лудо бие.
На пристана е пусто – тишина...
Но ето – стъпки на жена
във здрача на смокините се крият.

Усмивка плаха... и целувка.
Прошепнати като насън слова.
Погалени от лунната милувка,
две сенки сливат се в една. 
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 ПРИСТАНИщЕ
 изп. дует „Ритон“

След дълъг път, когато се завърнеш
в пристанището тихо вечерта 
и я потърсиш, за да я прегърнеш,
но не откриеш Любовта;

влез в кръчмата със каменни дувари,
под сянката на тъжните смокини –
на масата с приятелите стари
пред чашите със гъсто черно вино.

Запей моряшка стара песен –
за вятъра и белите платна,
за мрака черен, звездопада късен,
потънал в синя тишина…,
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за бурята, запалила небето,
целунато от кървава луна 
и бездната, погълнала морето
в стихия – огън и вода…

Пий, пей да я забравиш
усмивката ѝ слънчева в нощта.
Замина с друг. Какво да правиш?
Остана сам – самотен с песента…
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ТИ СЪщО НЕ ПЛАчИ!

Видях тъгата във очите ти
и капките от есенния дъжд.
Чух стъпките на зимата –
от север литнала нашир и длъж
с ятата на прелитащите гъски.
И всичко стана сякаш изведнъж –
студът скова сърцето ми...
А беше толкова красива пролет –
със топъл вятър, с цъфнали треви,
и в топлата прегръдка на нощта
заспиваха звездите, тъжни и добри,
притихнали след дългия си полет...
Сега е тъжна есен... и вали.
Но аз не плача вече – чакам самота.
А ти повярвай – ще се върне пролетта,
и моля те, ти също не плачи!
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БЕзСЪННА ОБИч

Събудих се без теб…, отдавна станах.
Нощта бе много, много тъмна –
като расото на стар монах...
Но утрото изгря и вече съмна –
какво се случи, не разбрах:

Ти бе във мен, сега те няма –
излязла си на пръсти със нощта,
ти, моя обич, толкова голяма –
остави само клета самота!

Вървиш сега из спомени изстрадани.
Сърцето в к рви днес боли.
Мечтите гаснат с теб, предадени,
в безсънни нощи и безради дни.

Вървиш, а лятото навън прегаря.
От север идат бурни ветрове.
Потоците изплакани очи затварят
и чакат есен с тъжни дъждове…
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Генко Генков
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ЕСЕННИ СЪЛзИ

Тихо. В бездънна тишина
потъва бавно листопада.
Сълзѝ дъждовни на жена –
прикапва тихо есента –
скръб печална и… наслада. 
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 ПЕСЕН зА
 ИзГуБЕНАТА ЛЮБОВ
 изп. Милица Божинова /Тоника СВ/

Премръзнала птица в късната есен –
сърцето ми свито трепери в студа.
Отлитнало ято, замлъкнала песен,
плач на капчука самотен в нощта.

И спомен за лятото, бързо отминало
с крилете, поели далече на юг,
за любовта, в дъждовете вече изстинала,
но оставила болка в гърдите ми тук.

А в прозореца вятърът тайно рисува
омайни картини със жълти листа,
и в сухите клони тича, лудува,
нашепва на пориви песен една:
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Как любовта се родила през лятото
под небето, обсипано с едри звезди.
Как бриз я донесъл отнякъде –
облачнолека със слънце в коси…

А после... от север се спуснали облаци.
Ятата потънали в синя тъга.
Останала само самотната птица,
скована от студ, да гасне в нощта...
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РАзДЯЛА

В сълзѝте на разплакано момиче
една любов обречена потъва.
Мечтите се завръщат отдалече,
сърцата в скръб дълбока плуват!

И спомени, и чувства раздвоени –
за миналите месеци, години,
за делниците най-обикновени,
за срещите, изречените думи...

И тръгват двамата във две посоки –
по неизвестни пътища, по прашни друми.
И всеки пак ще търси дълго другия
и любовта във с лзите потънала.
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 СПОМЕНИ В ЕДНО БОЛÈРО
 изп. Йорданка Христова

Тежи, ах колко ми тежи
със спомените да живея;
във дългите студени дни
без теб да страдам, да копнея!

Очи, изплакани очи –
душата ми, самотна, крее.
И непресъхващи сълзѝ
в бездънни кладенци се леят.

Мечти, изгубени мечти,
родени в лятото на кея
във нощ със влюбени звезди –
за тях болèро ще изпея:

„Боли, сърцето ме боли –
за теб тъгува и линее!
Във него мъката гори
и никога не ще изтлее…”
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Крум Дамянов
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ЛЕДЕНО СЪРцЕ

Ледено сърце самотно се топи.
Топи се бавно като свещ,
и плаче с ледени сълзи,
затворено в любовна пещ.
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ВИДЕНИЕ

В душата ми е тихо и пустинно –
притихнала гора в безмълвен мрак.
И в тишината на видение невинно
видях жена, коя бе – не разбрах.

Изваяна във свойто съвършенство,
с коси от луннобяла светлина,
стоеше тя – мечтание, блаженство,
единствено желана на света –

сянка сред дърветата вековни 
върху килим от цъфнали треви.
Към нея тръгнах неуверен –
обърна се и бавно продължи...
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Аз дълго скитах сред гората
да следвам сянката пред мен.
Косите тъмни побеляха –
не я достигах, ден след ден...

И пак е тихо и пустинно,
видението угасна във нощта.
Сега разбрах, че съм наивен – 
жена такава няма на света...
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Светлин Русев
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МЕчТАНИЕ

Целувам те. Със затворени очи стоиш.
Какво си мислиш? – Аз не знам.
Обичам те… и като пред икона,
смирен, заставам сам,
и нямам сили да те заговоря.
А ти загадъчно мълчиш
със плахата усмивка на Мадона –
мечтание, тъй нежно като самотата.
И в топлата прегръдка на нощта
зарееш с лунна светлина,
притихваш в приказна соната…
Надежда, болка… тишина.
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СЪНуВАЙ МЕ!

Родих се в сънищата ти красиви –
като принц любим и демон зъл.
Обикна ме, затуй прости ми,
че любовта ти в жертва съм принесъл.

Не ме упреквай и не ме мрази!
Във твойте спомени аз вечно ще остана –
искрица, пламък във студени дни,
сълзи горещи, преродени в камък…

И пак е лято, а морето плаче.
Но ти за мен не страдай, не плачи!
Бях твоето момче, ти – моето момиче...
Сънувай ме, любима, не тъжи!

Крум Дамянов
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СЪНуВАЙ МЕ!

Родих се в сънищата ти красиви –
като принц любим и демон зъл.
Обикна ме, затуй прости ми,
че любовта ти в жертва съм принесъл.

Не ме упреквай и не ме мрази!
Във твойте спомени аз вечно ще остана –
искрица, пламък във студени дни,
сълзи горещи, преродени в камък…

И пак е лято, а морето плаче.
Но ти за мен не страдай, не плачи!
Бях твоето момче, ти – моето момиче...
Сънувай ме, любима, не тъжи!
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Светлин Русев
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 НЕ ТРЪГВАЙ, ОСТАНИ!
 изп. Йорданка Христова

Не тръгвай, остани, навън е есен!
Дъждът студен се стича по прозорците.
А листопадът толкова е тъжен...
Така ми липсва песента на птиците!

Не тръгвай, остани в сърцето ми –
със болка и със радост незабравени,
с докосването нежно на ръцете ти,
със чувствата, от двама ни изстрадани!

Не тръгвай, потърси мечтите ни
в пустинята на времето изгубени!
Във спомените тъжни, неотлитнали,
спомни си колко бяхме влюбени!

Не тръгвай, погледни очите ми 
и в блясъка на две сълзи отронени 
ще видиш пламъка в душата ми
и този пламък ще те топли винаги!

Не тръгвай, остани!

`
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уСМИВКА В МРАКА

Спомен броди във нощта,
миналото ми на кръст разпъва
и през мрачна пустота
в годините назад пътува:

„Живот, на карти проигран,
остарял във битки тежки.
Останах сам и неразбран,
без вяра в пориви младежки.“ 

Спри, ти, скитнико незнаен!
Не се завръщай никога в съня ми!
Върни се в своя дом потаен,
кошмарите със теб вземи си!
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Аз нямам нужда днес от идоли,
нито пък от сенки в мислите –
да скитат във нощта изстинали,
прокудени от светлината на звездите!

Ще живея в бъдещето вече,
без спомени – самотни скитници,
и ще посрещна изгрева далечен
с усмивката на твоите зеници…
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Валентин Старчев
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ОБРЕчЕН

Притихнал мрак сред каменни стени.
Във жилите ми болка няма стене.
Озъбен, вятърът отвън свисти –
последната ми вяра да отнеме.

А вярвах аз във чудеса
и в изгрева над хоризонта вечен…
Аз исках само две неща:
да бъдеш с мен, а аз във теб – обречен!
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ПРЕРАЖДАНЕ

Една вълна, подгонена от хоризонта,
достигна до брега по лунната пътека.
И от далечна някаква планета
писмо донесе в стъклена бутилка.

В писмото – два-три реда само:
„Животът на Земята ни е кратък.
Раждаме се грешни. Отиваме си рано.
Прераждаме се, продължаваме нататък...“
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КОшМАР

Изплаках аз сълзите си горещи
и болките си с горест изболях.
Във здрача на догарящите свещи
във кръчмата до късно аз гулях
и пих със духове мъртвешки,
а виното, изпито с тях,
като катран във жилите гореше...
И утрото посрещнах сам.
А жив ли бях?... Това не знам.
Събудих се, но още ми се спеше…

`
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Генко Генков
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КЪМ ОТВЪДНОТО...

Море, притихнало във мрака,
и лодка в лунна тишина.
Далечен път я нея чака
със уморените весла.

Прощален взор, въздишка тиха
угаснаха във вечерта.
Вълните спомени отмиха.
Остана тъжен сам брега…

И по сребърна пътека
Луната скръбна ни зове –
отплаваме полека-лека
към непознати брегове…
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ПО-ДОБРЕ ДА СЕ НАПИЯ!

Аз стискам зъби и мълча.
А ми иде да крещя,
и като вълк да вия –
самотен сред премръзнали поля,
и като факел да горя,
изгубен в нощната тъма…
Хора, събудете се и вие!
Днес няма чест, достойнство и морал.
Народа грабят го отвред.
На власт е този, кожите одрал
на хиляди, милион... безчет.
Чиновник бил държавен „клет“,
или пък общински кмет –
но не е ни орал, ни сял,
а жъне, стриже той наред…
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До него депутат с мандати три –
краде от четири страни...
Народът сляп, мълчи, гласува
и пие, тюхка се и псува, 
и слуша чалга до зори...
Аз стискам зъби и мълча,
а иде ми да изкрещя, да вия,
и като факел да горя...
Но кой ли да ме чуе? Вие?...
Не, по-добре и аз да се напия!
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Атанас Яранов
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 МОРЯшКА ПЕСЕН
 изп. Панайот Панайотов

Пред празните чаши, до дъно изпити,
сред пушек и облаци дим,
на дървени маси, във тъмното скрити,
пият моряците джин.

През океани и бурни морета
всеки от тях е преплувал
и под звездите на чужди небета
е плакал, мечтал и будувал.

Сега са си вкъщи, в мрачната кръчма,
бленувана в нощи несретни,
а пред очите им – корабни мачти
потъват във спомени сетни…

Часовете минават, но никой не става –
животът им сякаш закотвен е тук.
Те пеят и песента им остава
тихо да гасне без стон и без звук.
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Генко Генков
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уЛИцА

Прашната улица тихо заспива
под хиляди стъпки вече отминали.
А колко съдби с тях си отиват –
някои се срещнали, други разминали?

И в скучната вечер те се прибират
след хиляди празни думи изречени,
които много от тях не разбират...
Прибират се тъжни, самотни, обречени.

Такъв е животът на градската улица –
тук няма романтика, тук няма поезия.
И срещат се само прашните делници,
тайно откраднали нечие щастие.
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Емил Стойчев
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уТРО В ГРАДА

Заспало утро тихо се пробужда.
Градът е тъмен... още спи.
Вали, а небосклонът теменужен
във сребърни сълзѝ блести.

И улиците тихи се събуждат –
в прозорците изгряват светлини.
Дъждът прикапва, вятър южен
нашепва слънчеви зори.

Но в миг трамваи ранобудни –
петли пропяват в утринта.
В метален такт на ритми чудни
след тях отлита песента…

И утрото възкръсва в бяло
от дълбините на нощта
с небе, от слънце засияло –
предвестник буден на деня. 
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Емил Стойчев
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ВЕчЕР В ГРАДА

Дърветата отпускат клони.
Тъма над покривите броди.
Градът пулсира милионен
и свети с хиляди неони.

А във искрящите витрини
се оглежда суетата
и от скъпи лимузини
горди слизат господата.

Зад ъгъла нощта се крие,
безмилостни ръце протяга.
В прегръдката ѝ куче вие
и зъзне уличен бродяга.

Звездите бдят, градът заспива.
Трамвай потъва в тишината.
Остават тук, не си отиват –
охолството и нищетата.
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ТЪЛПАТА
Спомен за февруари 2013 г.

Под стъпките на хилядна тълпа
площадът пее тъжна песен.
Ние, лудите, сме тук сега,
а политиците къде са?

И с леден мрак се спуска вечерта,
и крачим във премръзнали редици,
а тез, които ни превърнаха в тълпа,
се крият в богаташките чифлици.
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ПРЕхОДЪТ
Поколение на кръстопът
2014

Във чашата с вино поглед се дави
и мислите в мрачни простори летят.
Спомени, болки и чувства забравил,
след четвърт век пак съм на кръстопът:

Виновен ли бях, че не им вярвах,
но не въстанах, когато бях млад
и в лъжата голяма до днес аз останах,
и в „пътя“ им грешен тъй дълго вървях?

Виновен ли бях, че силно ги мразех -
от безсмислени спорове останах без глас,
че свойто достойнство и чест аз опазих…,
но децата след нас пак без път ще вървят?

 Виновен ли бях...?
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Иван Славов
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РЕТРОСПЕКцИЯ

Родихме се през миналия век.
Животът ни премина във лъжа:
човекът – брат за другия човек 
и класов враг на всички по света?

Мечтаехме за демокрация, свободно слово,
и младостта ни мина по площадите.
Получихме – Държавна сигурност отново
и младежи, пламнали на кладите.

Децата си прокудихме зад граница – 
да чистят на богатите палатите.
Слуги да бъдат за мизерна надница,
обидени да страдат за страната си.

А някога, след сто години,
дали ще има българи в земите ни?
Дали ще се говори български?
А стихове да се четат? – ...Едва ли.
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МЕЖДу ДОБРО И зЛО 
(за някои мои бивши приятели политици)

Два звяра във гърдите ми живеят,
разкъсват моята душа.
Сълзѝ горчиви, кървави се леят.
Добро и зло се борят в мен сега –

добър ли бях, когато с недостойни хора
сядах пред препълнени блюда
и слушах ги какви лъжи говорят,
и виждах ги да мамят и крадат;

добър ли бях, когато се усмихвах
на вицове и глупави шеги,
а плач не чувах и сълзи не виждах,
застинали в разплакани очи?

`
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А лош ли съм, когато ги прогоних
търгашите от своята душа?
Пречистен пред олтара свещ запалих –
опрощение не получих за това.

Сега пречистен, но неопростен живея,
с добро и зло в душата си – ведно.
А мъката във стихове се лее,
не чакам прошка – няма от кого!
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МЕчТАТА НА ДЕПуТАТА

Със скъп часовник, с пура в устата – 
това е депутатът, днешният герой.
И само сделки се въртят в главата
и в милиони мисли той.

Мечтае си за няколко мандата,
за министър с привилегии безброй;
а после – някъде извън страната,
с пари в офшорки и във брой.

И в черква ходи, свещи пали,
и пред олтара се кълне,
но в Бог да вярва той – едва ли,
ние, вярващите, сме овце...

Нашият герой е депутат все пак,
а ние – ...прост електорат.
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МЕчТАТА НА СКИТНИКА

Премръзнал в студената вечер стои –
протяга ръка към забързани хора.
А вятър в оголени клони свисти
и къса лист подир лист без умора.

Той няма любима, семейство и дом,
а носи душа на мечтател – 
мечтае за малко храна и подслон,
за чаша със някой приятел.

Мечтае да свърши дългата нощ
и вятърът леден да стихне.
Не иска служби, пари и разкош…,
а в утрото жив да осъмне.
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Генко Генков
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СТАРИЯТ СКИТНИК

Скитник беден цял живот се скитал.
Бил млад, а после остарял.
Но никога той завист не изпитал.
Любов какво е – също не разбрал.

Самотен седнал той във парка,
в късна есен с паднали листа,
и в старата му шапка на земята
една стотинка светела едва.

А по алеята, под сенчестите клони,
момиче и момче вървели за ръце 
и в чувствата си страстно обладани,
подминали те скитника всуе.

Тогава скитникът заплакал –
за първи път в живота си разбрал,
че не стотинки, а любов е чакал,
и недочакал я, е остарял...
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СЪДБАТА НА АРТИСТА

Какъв живот съдбата му избра –
да гледа на света с очи различни,
и с цвят, и с музика, и с образи пластични
да сътвори неземни чудеса!

Божествен дар или участ зла – 
с таланта, с младостта – в нерадост...
И примирèн да чака жалка старост
с угнетена, изстрадала душа...

А приключи ли пътят му земен –
слова и речи, почести безкрайни...
Къде бяхте – знайни и незнайни,
докато живя самотен, беден!?
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ДА БЪДЕш ПОЕТ

Да бъдеш сам на този свят –
скован във свойта безнадеждност
и с леден дъх на безразличие обвят
да гаснеш като свещ без капка нежност...

Да срещнеш хиляди съдби
в съдбата си по път пустинен,
а да останеш непознат за себе си,
за другите – дори наивен...

И пред олтара на разпъната душа
да изповядаш чувства и копнежи.
Да я оставиш гола след това,
премръзнала, в нощта да свети...

Пак напред да продължиш,
да извървиш ти пътя си обиден
и в самотата си, преди да изгориш,
да срещнеш любовта във ден последен...
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ПОЕТИТЕ уМИРАТ В БОЙ

Поетите умират в бой
във битката със самотата –
не от куршум и в боен строй,
а с перодръжка във ръката.

Животът им е болка и печал.
Изстрадан стих е всяка рана,
жигосана със огън и метал,
и в сълзи кървави обляна.

Поетите умират в бой.
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Емил Попов
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ИСКАМ ОщЕ ДА ЖИВЕЯ!

Като река отминаха годините
и ден след ден потънаха във времето:
редуваха се зими и лета;
наесен птичите ята –
с пристигащите щъркели напролет…
Със сребърни бразди в морето
луната бродеше в безспирен полет
из стръмните пътеки на нощта,
а сутрин слънце озаряваше небето
и палеше пожари в висините.
Така си тръгна младостта...
Но аз не искам да си тръгна с нея!
Аз още срещам утрото с усмивка
и влюбен пак се вглеждам във звездите.
В гърдите си аз нося любовта –
красива, бяла и добра –
за нея искам още да живея!
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 СТАРАТА  МИ  КЪщА
 изп. Орлин Горанов

Аз сам прекрачих дървения праг
на опустялата ми, стара къща –
един изгубен вече свят,
във който тъжен се завръщам.

А някога аз тук живях –
излизах сутрин, вечер се прибирах...
И весел бях, и песни пях –
бе моят дом, бе мойта къща...

Реката пееше отпред –
сега разплакана се лее.
Летяха птиците отвред –
сега тъга навред немее.
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А построих я с двете си ръце
далеч назад в годините.
В основите вградих сърцето си,
а моите мечти – в комините...

Защо напуснах я? – Не знам.
Така се случи просто някога.
И връщам се във нея сам.
Не знам кога... – Понякога...
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Генко Генков
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 МАЙчИН БЛАГОСЛОВ
 /подарък за една сватба/
 изп. Гергана Ташкова

Аз пея днес за вашата любов,
толкова красива, млада…
песен – майчин благослов –
утеха, щастие, наслада.

А любовта е огън вечен,
гори в сърцата – жива клада.
Бъдете все така обречени!
Обичайте се без пощада!

В морето на безброй мечти
влюбена оглежда се луната
с усмивката на слънчеви лъчи –
зарее в обичта ви свята.

И в скрита майчина сълза
обичта си днес ви давам.
С въздишка тиха във нощта
аз тази песен ви дарявам.
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Крум Дамянов
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КАКВО Е СТАРОСТТА
 

Във сянката на времето да съхнеш
и твоят лик – печално цвете,
под лъчите палещи на слънцето
да повехне, тихо да посърне
и без да разбереш, да остарееш…
А да остане само виното, 
което си изпил с приятели, 
във спомените ти изстинали…
Но старостта е близо… и далече –
в безкрайна вечност – дни отминали,
и чувствата, мечтите ти пресъхнали
в очите на децата ни потънали.
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ОТшЕЛНИК

Аз не спя. Дъждът ли ме събуди?
Или вятърът в нощта беззвездна
почукал на прозореца ми с вихри луди,
съня ми е отнесъл в тъмна бездна?

Там някъде, на края на земята,
сред каменни стени, обрасли с тъжен мъх,
живял мъдрец във пустош непозната.
Той гладен лягал със молитва неведнъж.

А някога, на младини, богат и силен,
отшелникът в охолство бил живял...
И всеки ден, доволен и преситен,
с приятели до късно той гулял.
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Любов, предателства, омраза срещал
по своя път, и светска суета.
В очите на околните щастлив изглеждал
и болката му никой не разбрал…

Дъждът вали. Навън е нощ беззвездна.
Един отшелник броди в моя сън
и сякаш тегли ме към тъмна бездна...
Отшелникът?... Не зная аз дали не съм...
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 ЕСЕН
 изп. Васил Петров

Сам съм.
Времето е спряло.
Навън е есен и вали.
Със капките – сълзѝ небесни,
дъждовна музика звъни –
рапсодия във черно-бяло,
притихнала в разплакани клавиши –
като в камбанен звън.
А вятърът сред клоните шепти
и припява тъжна песен,
и дъждът вали, вали, вали...
А навън е тиха есен... –
спомен от вълшебен сън.
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Вежди Рашидов
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НЕ уМИРАЙ, ВЕЖДИ!
октомври 2015 г.

Тъжна есен е вън,
плаче небето сиротно.
Не умирай, Вежди!
Без теб ще е пусто, самотно.
Ще ни липсват ръцете ти –
в камък и бронз претворили
болки и чувства, надежди
и мечтите ни вечни,
и твоите – нашите истини,
изживени или измислени –
като във приказен сън.
А хулите – ти изстрада ги сам –
тежки, жестоки, безсмислени
и получи ги вместо награда…
Прости ни, Вежди!
Твоята участ нерада
като пламък жив ще гори
и ще свети в душите ни клети…
Не тръгвай, със нас остани!
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Вежди Рашидов
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В ЖИВОТА ВЛЮБЕН
на приятеля ми Вежди, 2016

Умирам всеки ден... 
и всеки ден се раждам. 
Вървя из улиците опустели
със вятъра, вървя и му разказвам
спомените избелели, 
останали далеч зад мен. 
И всеки миг от всеки спомен
кънти в душата ми като камбана,
пробудена след тежък сън. 
Умирам всеки ден, 
но се прераждам със утрото
на нощи бели
със болка трепнала в гърдите
и вяра във мечтите смели. 
Вървя под цъфналите клони
по път, във времето изгубен... 
Сподавен вик във стон отронен: 
„Смъртта е там, зад мен остана, 
а аз вървя - в живота влюбен. 
Жив съм, жив съм!... Друго няма.” 
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Генко Генков
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СЛЕД МЕН 

Аз ще запомня утрото бяло –
с цъфнали вишни и морна роса,
когато в детство неизживяно
тръгнах да търся път към света.

По прашните друми дълго се скитах.
Разбрах много истини, лъжи преживях.
В болка и в радост любов аз изпитах.
Предателства тежки и мъка видях.

Аз ще запомня и залеза тъжен –
със вятър студен, с пожълтели листа,
със облаци мрачни в навъсена есен,
със слънце изстинало, с прегоряла трева...

Сега съм готов да си тръгна със вятъра –
без сълзѝ, без да страда никой за мен.
И само скръбен спомен в децата ми
ще запази моя дух окрилен!
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ОТшЕЛНИК

Аз не спя. Дъждът ли ме събуди?
Или вятърът, в нощта беззвездна,
почукал на прозореца ми с вихри луди,
съня ми е отнесъл в тъмна бездна?

Там някъде, накрая на земята,
сред каменни стени, обрасли с тъжен мъх,
живял мъдрец във пустош непозната.
Той гладен лягал със молитва неведнъж.

А някога, на младини, богат и силен,
отшелникът в охолство бил живял...
И всеки ден, доволен и преситен,
с приятели до късно той гулял.

Светлин Русев



187

ЖЕЛАНИЕ

Аз някой ден ще си отида – 
болен или здрав, не знам...
Бих искал и тогава да съм влюбен.
Бих искал да не бъда сам.

И в залеза, на гроба ми самотен,
една жена самотна да приседне.
Наред със белите цветя за помен,
червена роза да положи сетне.

И през сълзѝ да се усмихне:
„Обичах те и те обичам още!“
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Аз И ТОЙ

Не съм герой -
не съм се борил против чуждо иго
и в битката за Свободата
не съм проливал кръв във бой.
Живях до днес по „правилата“ –
търпях и носех свойто бреме –
живот безличен, под индиго,
скучен и под строй.
Родихме се във смутно време –
изгубихме трънливата пътека,
вървеше всеки в пътя свой –
без жертви и страдания, полека-лека.
Така попаднахме в забой.
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И в блатото на суетата,
сред празнословия фалшиви
и компромиси безброй
потънахме надолу, вдън земята.
А аз мечтаех да съм горе...
Мечтаех си за върховè непокорени
и търсех своята Голгота,
тъй както стори Той
преди повече от двайсет века.
Той, Богочовека!
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Атанас Яранов
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БЕзСМЪРТИЕ 

Душата ми е пламък,
а тялото от восък се топи...
Но аз съм свещ от камък –
свещ, която не гори...
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Светлин Русев
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акад. Антон Дончев

“Аз знам един напев –
отдавнашен и стар –
един напев тъй стар,
но още век ще мине,
за мен не ще загуби
той своя тайнствен чар...”

Всеки от нас пази в спомените си незабравим 
напев. Или много напеви.

Един поет е чул, запомнил и се опитва да 
ни даде безброй напеви с тайнствен чар. Кога-
то той прекарва пръсти по струните на своята 
лира, струни в нашето съзнание потръпват със 
същия трепет. Милиарди мъртви и живи са про-
изнасяли думите:  “Обичам те!” и от всяка уста 
те са звучали като току-що родени. Когато са 
искрени.

Дано – надявам се – песните на твореца Ан-
гел Симеонов да се възраждат и да се връщат в 
паметта ни със своя тайнствен чар!

`

`

``

`

ПРИЯТЕЛСКИ ПРОчИТ:
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проф. Андрей Пантев

Нещастни са онези хора, които не могат да 
се зарадват на внезапен, но впечатляващ успех. 
Двойно по-нещастни, почти злобни, са онези, 
които подценяват създаденото от другите, осо-
бено когато то е неочаквано и ги застрашава 
като сравнение. Жалко е, ако носителят на този 
успех се окаже и приятел. Защото никой не е за-
винаги и единствено абониран за професия, те-
матика или призвание. Окуражен от искрените 
похвали на своите приятели, Ангел Симеонов с 
основание е побързал да предложи на съда на 
читателите поредната си стихосбирка в порази-
телно кратък срок.

Кой казва, че бързото писане, особено на по-
езия, е недостатък, камо ли и порок?

Та това не е досадна натрапчивост, а освобо-
дена след толкова време на задръжки творче-
ска енергия. Нали знаем за колко време Христо 
Ботев е написал „На прощаване”. Това, разбира 
се, не е аналогия, а само напомняне, че времето 
на творчество, бързо или бавно, не е индикатор 
на добродетели. Тук творческата мотивация 
е алтернатива на общественото безразличие. 
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Това е двуизмерно тълкуване като гражданска 
позиция, но многостранно като усещане за съ-
временност. Така ние срещаме един живот чрез 
стихове. Не на неудачник, а точно обратното.

Нашите конвенционални представи за със-
тоятелен бизнесмен включват черти на мал-
ко агресия, леко снизхождение към околните, 
демонстративно покровителство и скривано 
безразличие към дейност, която наричаме духо-
вност. Ако някой от тях посегне към перо или 
четка, ние сме склонни да обясним това като 
суетна тръпка на капризен мегаломан. Но от-
ворили стихосбирката на Ангел Симеонов, ние 
разбираме, че не с всички е така. Едва тогава ние 
се досещаме, че той е не само колекционер и 
меценат, а тънък познавач на изобразителното 
изкуство, уверили се в това необичайно за про-
фесията му качество от не едно слово, изнесено 
от него на изложби и премиери.

Наред с прозаичните, понякога жестоки ус-
ловия, противоречивата среда, монотонните 
стопански ангажименти и инициативи не са 
успели да отклонят една емоционална възвише-
ност, която се е изляла в тази книга. Затова я че-
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тем като изповед и осмисляне на нашия собст-
вен живот.

Естествено, авторът е така завладян от биб-
лейското търсене на смисъла на човешкия жи-
вот, че е преодолял разбираема стеснителност, 
за да поднесе като детски хвърчила интимни 
преживявания, за които знаят малцина. В тези 
стихове усещаме вътрешен мир, който рязко 
контрастира с делничната проза на един живот, 
реализиран с толкова друг тип усилия и способ-
ности. 

Така Ангел Симеонов като възможности, 
компетенция и перспективи можеше да посегне 
към славата на политик, министър или поне де-
путат. Той се е реализирал чрез новооткритата 
дарба на поет.

Какво по-прекрасно от това!
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НЕ зА ДуМИТЕ, А зА ПОСЛАНИЯТА
Гиньо Ганев

Изправен, но всъщност седнал пред масата на 
човешкото взаимодействие, тези стихотворения 
на Ангел Симеонов извикват у мен идеи от по-
общ морален ред:

Истинското предприемачество и неговият дух 
– единствено те ще изведат страната ни от труд-
ностите, които изживява и които понякога при-
емат контурите и дълбочината на криза. И то в 
българските икономически реалности, основани 
уж на свободната стопанска инициатива.

Успешното предприемачество, за каквото дава 
доказателства авторът А. Симеонов като собстве-
ник на хотелския комплекс „АНЕЛ”, лежи върху 
съзидаващите ръце и върху интелектуалния капа-
цитет на притежателя.

Време е да се подчертае, че това предприема-
чество е част от духовния слой на нацията. Той 
не може да се съставлява само от писатели, арти-
сти, художници, композитори и ловки акробати. 
В неговите редици е мястото и на добрия пред-
приемач. Защото не иде реч само за подобряване 
на ландшафта и на нивото на урбанизацията, а за 
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култивиране на начина на живот на хората и за 
развитие на критериите  за възприемането и учас-
тието в заобикалящия ни свят.

Не съм съгласен, че делата са най-добрите думи 
и че думите са излишни, тъй като материални-
те достояния, които се създават, говорят сами за 
себе си. Това не е достатъчно.

Въпросът е друг: Когато предприемачът проп-
ише, ние сме особено взискателни към това, какво 
пише и какво излъчват текстовете му. Затова ис-
кам да оценяваме стиховете на добрия предприе-
мач Ангел Симеонов от определена гледна точка. 
И твърдя, че е много добре това, че те не са затво-
рени в себе си, тоест между морето и брега с не-
говите приливи и отливи.  Прочитам „вятър леден 
да стихне”, но разчитам посланията за човешката 
сговорчивост и толерантност в общия ни живот. 
Авторът не се занимава с обществените процеси, 
но отхвърля ксенофобията и неприязънта. Разби-
ра добродетелите на самотата, но не пледира за 
самотността в  човешките отношения. Настоява 
за улично и душевно спокойствие, за разбирател-
ство и мир, които да останат завинаги.

Така да бъде!
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Димитър Томов
Писател

В стихосбирката „Любов като насън“ Ангел Си-
меонов се представя като изграден творец, овла-
дял най-важните тънкости на поетичния израз. 
Очертава творческия си периметър: както тема-
тиката, така и изразните средства. В Менделеевата 
таблица на българската поезия се появява поред-
ният нов елемент – с валенции от нежност, емо-
ционална разсъдъчност, болезнена чувствител-
ност и доброта. Поетът ни завладява със своята 
заклинателна позитивност – стиховете му са въз-
хвала на живота, а вярата в любовта е апотеоз на 
божественото начало сред греховното ни битие.

Удивително настойчиво авторът продължава да 
пише в своята си емоционална и семантична пали-
тра. Темите, слогът, поетиката – всичко не прос-
то се повтаря от вече познатите ни стихове, а се 
завърта във въздействащ поетичен паноптикум и 
читателят разлиства страниците под въздействи-
ето на вдъхновени дитирамби, където открива и 
собствените си стремежи по несбъднати мечти, 
преживяни болки и разочарования. Трудно е да 
определиш кое е по-завладяващо: лиричният во-
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допад на класическия стих или водовъртежът на 
думите, които те карат да се гмуркаш и изплуваш 
с учестено дишане и разтуптяно сърце, а накрая 
винаги те успокояват с усещането за доброта и 
пречистеност.

Тази стихосбирка на Ангел Симеонов го ут-
върждава в днешната ни поезия като нежен ли-
рик и певец на възвишеното сред причудливата 
съвременност, която уж била глобалистична, 
виртуална, наситена с огрубен прагматизъм и с 
размити усещания за добро и зло...

Поетът ни омайва със своя свят на метафори, 
където вечните въпроси за раждането и любовта, 
за дълга и всеотдайността, за предаността или 
изневярата звучат истински. За това финалът на 
неговото „Послание“ е убедителен:

„Реших да му разкажа свойта тайна –
на моя правнук, бъдния човек:
че любовта е приказка безкрайна –
четеш я цял живот, за нея няма лек.“
Лек няма и за орисания да пише стихове!
Очакваме нови...
За нежния лирик Ангел Симеонов тепърва ще 

се говори и пише, но най-важното – ще се мно-
жат читателите му.
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ЕДИН ПОЕТ, КАзВАщ ИСТИНАТА
акад. Стефан Воденичаров
Председател на Българска академия на науките

В поредната си стихосбирка авторът Ангел 
Симеонов отново се саморазкрива пред своите 
читатели. Неговите поетични думи са открове-
ния, пълни с болка, тъга и копнеж по загубените 
духовни стойности като чест, любов, романтика, 
поезия, мъка за прокудените зад граница българ-
ски деца. Понякога през тях се прокрадват иро-
нията и негодуванието от несправедливостите и 
живеенето за сметка на другите. Поетът изрича 
истини, споделя лични моменти, свързани с не-
говата младост, с любимата, с децата.

Основни образи в стиховете на Симеонов са 
самият живот, поетите, артистите, влюбените, 
музите, светулките, птиците, политиците, депу-
татите, тълпата, скитниците, спомените, сърце-
то, дъждът, улицата, цъфналите вишни, морето 
с лунната пътека, залезите, бреговете и скалите, 
които лирическият герой съзерцава. В някои 
случаи той наблюдава отстрани, друг път е съп-
ричастен към техните терзания и мечти.

В стиховете витае нещо от японската хайку 
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поезия, носеща пъстротата и аромата на цъф-
налите вишни, прозира нещо от елегичността 
на символистите от края на XIX век и тяхното 
разбиране, че светът, в който живеем, е твърде 
несъвършено отражение на един по-висш, иде-
ален свят. Трепти някаква сънна носталгия по 
нещо безвъзвратно отминало, и шепот на прочу-
тия Дебелянов стих: „Помниш ли, помниш ли...”. 
В същото време в творбите му се чуват отгласи 
от бунта на рок поколението от 60-те и 70-те 
години, слушащо „Бийтълс”, „Ролинг Стоунс”, 
„Енимълс”, „Дъ Дорс”, „Пинк Флойд”, Джими 
Хендрикс, Джанис Джоплин, Сантана. Поетът, 
представител на едно поколение на кръстопът, 
в зрелите си години се обръща към своята мла-
дост отпреди четвърт век, търсейки разбиране 
от днешното поколение.

Всъщност може ли поезията да повлияе на об-
ществото? Не е невъзможно. Понякога думите 
са способни да накарат хората да се замислят. В 
нашето кризисно време на икономически недо-
имък и на недостиг на духовни ценности са не-
обходими повече поезия и лирична емоционал-
ност в живота ни...
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ПОСЛЕСЛОВ

Стихосбирката „Любов като насън“ е илюст- 
рирана с произведения, подбрани от моята ко- 
лекция, от експозициите в хотел „АНЕЛ“ – Со-
фия и Арт комплекс „АНЕЛ“ – Созопол. Авто-
рите им са бележити български творци в областта 
на изобразителното изкуство – скулптура и жи-
вопис, а репродукциите са дело на двама изклю-
чителни фотографи. В книгата са включени и 
текстове на известни интелектуалци и общест-
веници.
През последните няколко месеца продуци-
рах албум с двадесет песни по стихотворения, 
включени в „Любов като насън“. Музиката на-
писа един млад и много талантлив композитор, 
а най-красивите гласове на родната ни поп му-
зика ги претвориха в сценични хитове.
Дълбок поклон пред тези истински рицари на 
духа и мои безценни приятели, без чието при-
съствие страниците на тази книга навярно щяха 
да бъдат твърде скучни и безинтересни.
–  скулптура и живопис: Атанас Яранов, Вежди 

Рашидов - Министър на културата, проф.  Ва-



204

лентин Старчев, проф. Величко Минеков, Ген-
ко Генков, Георги Баев, Георги Божилов, проф. 
Емил Попов, Емил Стойчев, Енчо Пиронков, 
проф. Иван Славов, акад. Крум Дамянов, Ма-
рия Гергова, Михалис Гарудис, Николай Яна-
киев, Павел Койчев, акад. Светлин Русев

–  вокални изпълнители: Васил Петров, Йор-
данка Христова, Маргарита Хранова, Мили-
ца Божинова /Тоника СВ/, Орлин Горанов, 
Панайот Панайотов, Силвия Кацарова, дует 
„Ритон“

– музика и аранжимент: Росалин Наков
–  фотографи: Иво Хаджимишев и Тошо Пейков
–  приятелски прочит: акад. Антон Дончев, 

проф. Андрей Пантев, Боян Ангелов, проф. 
Валери Стефанов, Гиньо Ганев, Димитър То-
мов - писател, акад. Стефан Воденичаров

Най-сърдечно им благодаря!

„Какъв живот съдбата им избра –    
да гледат на света с очи различни   
и с цвят, и с музика, и с образи пластични  
да сътворят неземни чудеса…“

От Автора
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