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ПРИКЛЮЧИ СИМПОЗИУМЪТ ПО СКУЛПТУРАПРИКЛЮЧИ СИМПОЗИУМЪТ ПО СКУЛПТУРА
Приключи Осмият симпо-

зиум по скулптура „Мездра 
2022“, организиран от Общи-
на Мездра с подкрепата на 
местните фирми за добив и 
обработка на скалнооблицо-
въчни материали „Хемус-М” 
АД и „Йотов Стоун” ЕАД. 
Той продължи две седмици, 
както в него взеха участие че-
тирима български скулптори 
от различни поколения. 

Доайен сред тях е Теодоси 
Антонов от Монтана, който 
през м. юли ще навърши 79 
години, а най-млади - дебю-
тантите в биеналето Дилян 
Ангелов (22 г.) от Трявна и 
Катерина Чакърова (23 г.) от 
Лом, които наскоро се дипло-
мираха във Великотърновския 

университет „Св. св. Кирил и 
Методий“. Партнираше им 
роденият в Ямбол през 1981 г. 
Иван Стоянов, който в момен-
та живее и твори в столицата. 

При официалното закри-
ване на симпозиума кметът 
на Мездра Иван Аспарухов 
благодари на участниците за 
изработените от тях творби и 
им връчи специални дипломи. 

Изработените по време на 
биеналето скулптури са екс-
понирани в зелените площи 
на ул. „Христо Ботев“ над 
автогарата и от моста на река 
Моравишка до стария пазар. 

По този начин Галерията от 
каменни пластики на открито 
се обогати с четири нови про-
изведения от бял врачански 
камък: „Окото“ на Теодоси 
Антонов, „Прегръдка“ на 
Иван Стоянов, „Рамо до рамо“ 
на Катерина Чакърова и „Вре-
ме“ на Дилян Ангелов. 

Така скулптурната експози-
ция, изграждането на която за-
почна през 2004 г., вече включ-
ва 45 творби от 31 български и 
чуждестранни скулптори. 

Следващият симпозиум по 
скулптура ще се проведе през 
лятото на 2024 г. 

Една от най-атрактивните туристически дестинации 
в Северозападна България - Археологически комплекс 
„Калето“ в гр. Мездра, отбеляза своя девети рожден 
ден. Празненствата започнаха още в ранните часове на 
1 юли, когато на панорамната площадка източно от кре-
постта почитатели на July Morning посрещнаха заедно 
първото юлско слънце под звуците на лятна музикална 
селекция. През целия ден домакините бяха подготвили 
интересни занимания за деца и възрастни, които завър-
шиха с тренировка по Fit Jumping (аеробика на батут), 
проведена от Цветина Петрова, която има идеята да 
провежда такива занимания в комплекса два пъти сед-
мично. 

Официалното честване на рождения ден на АК „Кале-
то“ се състоя на 2 юли. „Днес празнуваме 9 години от 
прераждането на това място, към което изпитваме ог-
ромна любов, каза при откриването на празника кметът 
на Мездра Иван Аспарухов. Имаме още много работа, 
една част е свързана с доизграждането на т. нар. „Врата 
към Северозапада“, която ще служи за отправна точка 
на всеки турист към красотите на нашия край. Важното 
обаче е да мечтаем. Ако нямаме мечти - няма да остаря-
ваме, а децата няма да порастват. Защото тук животът 
тече вече повече от 7 000 години и със сигурност на 
хората, които са обитавали това място, никак не им е 
било лесно. Но са оцелявали заедно!“. 

Музикален поздрав отправиха възпитаници на ЦПЛР, 
след което гостите имаха възможност да видят Пое-
тично-живописния спектакъл „Благодатните творчески 
енергии на думите и цветовете”, представен от Клуб 
по публична реч при СУ „Иван Вазов“ и да разгледат 
художествените изложби на Снежана Петрова и Светла 
Дамяновска. Най-малките пък се забавляваха с игри и 
танци, подпомагани от Аниматорска група „Мамчето с 
децата“. 

Празничната програмата допълниха мини пленер по 
живопис, в който се включиха членове на Групата на 
мездренските художници и уъркшоп по най-кратката 
поетична форма - апѐва. Накрая беше изтеглена томбо-
ла с награди. Специалната награда - реплика на златен 
аурѐус с лика на римския император Александър Север, 
намерен при археологическите разкопки на крепостта 
„Калето“, спечели литераторката Тодорка Василева. 

НАГРАДИХА ПРИЗЬОРИТЕ В ЛИТЕРАТУРНИЯ 
КОНКУРС „ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА”

В навечерието на 172-ата 
годишнина от рождението 
на Иван Вазов - 27 юни (ст. 
стил), бяха наградени при-
зьорите в XI Национален ли-
тературен конкурс за разказ 
„Дядо Йоцо гледа”. Органи-
затори на конкурса, който е 
на тема: „Миналото, настоя-
щето и бъдещето на нашата 
Родина”, са Община Мездра, 
Съюзът на българските писа-
тели (СБП) и Туристически 
комплекс „Дядо Йоцо гле-
да”. Церемонията се състоя 
в едноименния туристически 
комплекс край с. Очиндол. 

Преди награждаването по-
етичен рецитал изнесоха 
учениците Габриела Павло-
ва, Савина Георгиева, Лора 
Николова, Самира Бусаири 
и Тошко Николов - призьори 
във Втория общински детски 
конкурс рецитал на Вазови 
творби, организиран от Об-
щина Мездра и от Център за 
подкрепа за личностно разви-
тие. Те изпълниха емблема-
тичните стихотворни творби 
на народния поет „Възпоми-

нания от Батак“, „Той не уми-
ра“, „Разговор“ и „Отечество 
любезно, как хубаво си ти!“. 

В тазгодишното издание на 
конкурса взеха участие 57 
автори от цялата страна. Тех-
ните разкази оцени комисия 
с председател Трендафил 
Василев, поет и издател, и 
членове - Благовеста Каса-
бова, литературен критик, и 
Светла Дамяновска, поет и 
прозаик, и тримата членове 
на СБП. 

Първа награда заслужи по-

етесата Светлана Йонкова 
от София за нейния разказ 
„Звездна ръченица“. Втора 
награда получи хасковският 
писател Иван Енчев за раз-
каза „Стълба към небето“, а 
с трета награда, навръх него-
вия 75-годишен юбилей, си 
тръгна варненският писател 
и художник Иван Кьосев за 
разказа „Да живей Бълга-
рия“. С поощрение беше 
отличен разказът „Семейна 
реликва“ на строителния ин-
женер, писател и драматург 

проф. Банко П. Банков. На-
градите на призьорите връчи 
зам.-кметът на Община Мез-
дра Нели Минева. 

В досегашните единайсет 
издания на Националния 
литературен конкурс „Дядо 
Йоцо гледа“ са журирани 
общо 934 разказа. Награде-
ните автори са 53-ма, а об-
щият награден фонд от 2009 
г. до 2022 г. (вкл.)* е 23 800 
лв. 

* През периода 2017-2019 г. 
конкурсът не се провежда.

ДЕВЕТИЯТ РОЖДЕН ДЕН 
НА АК „КАЛЕТО“ 

„Окото“, Теодоси Антонов „Прегръдка“, Иван Стоянов
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ХРАМОВ ПРАЗНИК В РЕБЪРКОВОХРАМОВ ПРАЗНИК В РЕБЪРКОВО

ПОКЛОНЕНИЕ В ПАМЕТ НА 
НАЙ-МЛАДИЯ БОТЕВ ЧЕТНИК 

Жители и гости на Ребърко-
во се събраха на Петровден 
- 29 юни, за да почетат хра-
мовия празник на местна-
та църква „Св. ап. Петър и 
Павел”. По този повод во-
досвет за здраве отслужи 
енорийският свещеник на 
селото отец Пламен Кръстев. 
Сред дошлите да се черкуват 
бяха кметът на Мездра Иван 
Аспарухов, кметският на-
местник на Ребърково Петър 
Петков и дарители, с матери-
алната и финансова подкре-
па на които през последната 
година се извършва основен 
ремонт на храма - първият от 
десетилетия насам. 

Отец Пламен поръси със 
светена вода миряните и ги 
поздрави с големия христи-
янски празник. „Нека да се 

зарадваме и развеселим в 
този ден, каза енорийският 
свещеник. Защото виждаме 
как нещата вървят към по-до-
бро, към поправяне. Най-ве-
че за този храм - виждате, че 
се работи и че Бог благославя 
нашите дела. Ще се радваме 
това да продължи и за в бъде-
ще, защото имаме още много 
работа. За да можем да праз-
нуваме този празник в едно 
красиво и достойно място, 
което да отговаря на нашите 
духовни потребности и да не 
се срамуваме, когато влизаме 
в него. Бъдете живи и здра-
ви! Амин.“ 

След водосвета беше раз-
даден традиционният кур-
бан, приготвен от майстора 
готвач Елисавета Тодорова 
и дарен от 83-годишния Бо-

жидар Вацов (дядо Божко), 
дългогодишен стрелочник в 
БДЖ, благодарение на кой-
то в черковния двор наско-
ро е построен дървен навес. 
Семейство Светла и Пенчо 
Котови пък дариха за Пет-
ровден печено агне. 

Благодарение на отец Пле-
мен е обновен и войнишки-
ят паметник, въздигнат през 
1914 г., върху който са увеко-
вечени имената на шестима 
ребърковчани, загинали в 
Балканските войни (1912-
1913 г.).

Поклонение в памет на най-младия Ботев четник - 
Александър х. Димитров Чендов (1860-1876 г.), за-
гинал за Свободата на България едва на 16-годишна 
възраст, се състоя в последната събота на м. юни в 
м. „Люцка̀ поляна” в подножието на връх Ща̀димо 
в Ржа̀на планина. Организатор на възпоменанието, 
което се провежда за тринайста поредна година неда-
лече от лобното му място в м. „Зелѐни камък”, беше 
Кметство Игнатица. 

По повод 146-ата годишнина от гибелта на „Комит-
чето”, както е останал в народната памет роденият в 
сливенското село Аладаглий (дн. с. Гергевец) побор-
ник, заупокойна молитва отслужи йеромонах Ната-
наил от Осеновлашкия манастир „Рождество Богоро-
дично“ („Седемте престола“). Признателни потомци 
запалиха по свещичка и поднесоха цветя пред па-
метната плоча, върху която, освен името на героя, са 
изписани имената на неговите родители Димитър и 
Елисавета Чендови-Аладаглиеви и на шестимата му 
братя и сестри Петър, Стефан, Тодорица, Спас, Заха-
рия и Господин. 

По-сетне отец Натанаил извърши водосвет за здраве 
на присъстващите и на техните близки и благослови 
традиционния курбан, приготвен от игнатенченката 
Стефка Ангелова. Възпоменателната проява уважиха 
кметът на Игнатица Иво Костов, 82-годишната родо-
любка Иванка Войнова от Осеновлаг, по чиято ини-
циатива от 2010 г. насам се организира поклонението 
в м. „Люцка̀ поляна“ и др. 

Сведенията за Александър Чендов са оскъдни. Знае 
се, че семейството му е било от близкото до Сливен 
село Аладаглий, затова в Града на 100-те войводи 
били известни като рода Аладаглиеви. Майка му 
Елисавета била от стар сливенски род, а нейните бра-
тя били чоко̀и (земевладелци) във Влашко. 

Александър напуска родното си място и отива при 
вуйчовците си в Браила. В четата на Христо Ботев 
го води Сава Катрафилов. Според друг Ботев четник 
- Никола Кючуков, причините са: „да отърве деда 
Желя войводата, понеже то (б. а. Александър Чендов) 
се заканило на последния и мерило го с куршум, за-
гдето му отказал да го приеме в четата си”. 

Спомените на четници от 1876 г. го описват като 
голобрадо момче, готово да участва в сраженията на-
ред с опитните комити. След разгрома на Ботевата 
чета попада в групата на х. Петър Хаджиилиев, а на 
22 май се присъединява към групата на военния ко-
мандир Никола Войновски. 

Изнемощял до краен предел, Александур не бил в 
състояние да продължи, затова другарите му го оста-
вят в м. „Брезовица” в Ржа̀на планина. Според преда-
нието, останало в паметта на местните хора, той е по-
губен от овчаря Стоян Да̀шин от Осеновлаг. Именно 
при него раненият Ботев четник потърсил убежище. 
Известно време овчарят се грижел за момчето, което 
се било скрило в една пещера, но страхувайки се тур-
ците да не разберат, че помага на младия комита и да 
си отмъстят на семейството му, го убил и заповядал 
на ратая си да изгори трупа му. 

Десетина години след Освобождението Стоян Да̀-
шин се самоубил, но извършеното от него престъ-
пление и до ден-днешен тегне като зла прокоба над 
следващите поколения в рода му.

ГИМНАЗИСТИ ПОСЕТИХА 
ИТАЛИЯ ПО ЕВРОПРОЕКТ 

В рамките на проекта 
„О.Н.Л.А.Й.Н. - Нашата нова 
учебна иновативна мрежа за 
образование“ (O.N.L.I.N.E. - 
Our New Learning Innovative 
Network for Education), фи-
нансиран по Програма „Ера-
зъм+“ 2021-2027 г. на ЕС, 
единайсетокласничките в 
СУ „Иван Вазов” - Мездра 
Лилия Неновска, Силвия 
Събкова и Габриела Митова, 
придружавани от учители-
те по английски език Йоана 
Константинова и Галина 
Цветанова, посетиха гр. Би-
то̀нто, провинция Бари, Ита-
лия. Това е втората мобил-
ност от общо пет, които се 
осъществяват в държавите 
участнички в проекта - Бъл-
гария, Испания, Италия, 
Португалия, Турция и Хър-
ватска. 

Учениците се включиха в 
обучения на тема електронна 
търговия в училището дома-
кин - партньор по проекта, 
запознаха се с робота Нао 

и научиха повече за начина, 
по който той се управлява и 
програмира. Последния ден 
трябваше да направят уеб-
сайт на електронен магазин, 
в който се продават артикули, 
характерни за всяка от стра-
ните. Нашите представители 
направиха сайт за продукти, 
приготвени с емблематично-
то за България розово масло. 

Участниците в мобил-
ността разгледаха средно-
вековния замък „Кастел дел 
Монте“, Алберобело - кокет-
но градче, което е известно 
със своите уникални остро-
върхи къщи - трули, „бели-
те“ градове Чистернино и 
Остуни, една от морските 
перли на Адриатическото 
крайбрежие - Полиняно а 
Маре, Матѐра - скален град с 
над 9-хилядолетна история, 
и пристанищния гр. Бари 
- столица на автономния ре-
гион Пулия. Следващата мо-
билност по проекта е през м. 
октомври в Хърватска.

Общинският съвет (ОбС) 
одобри за финансиране 
и изпълнение до края на 
тази година шест проектни 
предложения по Програма 
„Малки местни инициативи 
- Мездра 2022“. Това реше-
ние бе взето на юнската се-
сия на местния парламент. 
Проектите са подадени от 
пет Инициативни комите-
та и едно Сдружение на 
собствениците. 

Със средства от общин-
ския бюджет на обща стой-
ност 17 218 лв. ще бъдат ре-
ализирани малките местни 
инициативи „Еко училище 
- забавлявам се и уча“ в с. 
Руска Бела, „Кът за отдих 
и релакс - край реката“ в с. 
Брусен, „Беседка за отдих 
и почивка в м. „Кръста“ в 
землището на с. Лютидол, 
„Центърът на селото - при-
влекателно място за отдих 
и развлечение“ в с. Долна 
Кремена и два къта за отдих 

в гр. Мездра - източно от бл. 
4 в кв. 101 и в междублоко-
вото пространство на ул. 
„Христо Ботев“ №96. 

ОбС прие предложените 
промени и утвърди актуа-
лизирана транспортна схе-
ма на община Мездра по 
следните автобусни линии: 
Мездра - Враца, Мездра 
- Камено поле,  Мездра - 
Върбешница, Мездра - Ру-
ска Бела, Мездра - Старо 
село, Мездра - Типченица, 
Мездра - Ослен Криводол, 
Очиндол - Мездра, Игна-
тица - Зверино и Зверино - 
Оселна. 

На сесията бяха приети 
изменения и допълнения в 
Наредбата за определяне-
то и администрирането на 
местните такси и цени на 
услуги на територията на 
община Мездра и допъл-
нение в Наредбата за усло-
вията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза 

за местните дейности за 
следващите три години и 
за съставяне, приемане, из-
пълнение и отчитане на бю-
джета на община Мездра. 

Приети бяха финансови-
ят отчет за първото три-
месечие на т. г. на „МБАЛ 
- Мездра“ ЕООД и годиш-
ните финансови отчети за 
2021 г. на общинските дру-
жества „Транс-Авто-2015“ 
ЕООД и „Мездра-Автот-
ранспорт-2003“ ЕООД. 

По предложение на кмета 
на с. Зверино Стоян Пет-
ров ОбС реши централни-
ят площад в селото да бъде 
наименуван „4 юни“ в чест 
на преминаването през но-
щта на 22 юни 1876 г. (ст. 
стил) на група Ботеви чет-
ници, водени от военния 
командир Никола Во̀йнов-
ски, през брода на река Ис-
кър, което е подпомогнато 
от родолюбиви зверинча-
ни.
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XI НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН XI НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН 
КОНКУРС „ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА“КОНКУРС „ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА“
ЗВЕЗДНА РЪЧЕНИЦА
- Стига! Тук няма живот! 
Тръшна вратата и повече не се върна. Майка му не го пущаше на 

гурбет и повече не искаше да я чуе. Разделиха се скарани. 
Замина чедото ѝ, а без него дните почнаха да се разтягат и сякаш 

нямаха свършване. Рада се затриваше от мъка… Колко зор видя да 
го изучи, хляба да си вземе в ръцете, да се задоми, а той като се по-
ококори малко, улови пътя за чужбина. И децата грабна, и снахата 
с тях - и иди, че гонѝ вятъра… 

Така се изтърколи лятото. 
Една нощ го сънува. 
Сънува го, че пак е малко момче и тича с дечурлигата на пътя, а 

тя го вика: 
- Прибирай се вече, месечина е! 
Ванко припка към Рада, разтваря ръце и се хвърля в нея. 
- Ще ме събориш бе, сурлосийо! 
Същински бащичко! Такъв беше и мъжът ѝ - луда глава, не мо-

жеш му хвана юздите… Работеше в мината, а тя все му трепере-
ше. Един ден страховете ѝ се сбъднаха. Срути се таванът - и душа-
та ѝ също се срути. 

Минаха дни, докато откопаят момчетата, но ни един жив няма-
ше. 

Оттогава заживя само за сина си. 
- Мамо, Дядо Боже всичко ли вижда? 
- Всичко ами! Защо питаш? Пак си направил нещо! 
- Какво да съм направил… 
- Бягай да се миеш! Чорбата е още топла. 
Изведнъж до чешмата застава мъжът ѝ. Рада не се сеща, че е 

мъртъв, и слага и за него чиния. 
- Хайде, сядайте, не мога да ви видя очите… 
Никой не ѝ отговаря. 
В този миг зад нея портичката изскрибуцва - и тя се обръща: къде 

е повел детето по това никое време? 
Хуква да ги гони, но от тях - ни следа. 
Внезапно се сеща, че мъжът ѝ отдавна е на оня свят - и се сепва. 
Скача в леглото, нощ - дълга, ще се побърка. 
Лош сън! Какво ли става с чедото ѝ… 
На другия ден звънна снахата: 
- Майко, дръж се и се моли! Не е добре Ваньо, дано да прескочи 

трапа! 
- Какво стана бе, чедо?! - разтреперва се Рада и а-ха да изтърве 

телефона. 
- Ковид… не ме пускат вътре, вече трети ден е в интензивното… 
Рада я чу, че подсмърча. 
Вечерта пак се обади. Рада изтръпна и вдигна. От отсрещната 

страна се долавяше само сподавен плач на пресекулки, снахата ня-
маше сили две смислени думи накръст да върже. 

И Рада разбра, че мъжът ѝ наистина е отвел сина ѝ. 
Как изкара зимата, и тя не разбра. Изтъня, очите ѝ хлътнаха, с 

черните дрехи заприлича на вещица. 
Но една сутрин чу в ябълката пред къщи да цвърчат пилета. Не-

бето беше станало синьо-синьо, въздухът - топъл - и тя за първи 
път видя, че пролетта е дошла. 

„Всичко се повтаря. Винаги подир зимата иде пролет. Но каква 
пролет за мене, кой ще ми върне чедото? Че и гроба му не знам, 
на оня край на света отиде, та да се затрие… То и тук бая̀ народ се 
спомина, ама то - в градовете, дето са нагъсто. Пък ей на̀, тук, на 
село, и един не прихвана от тази болест. Чистият въздух ли, хра-
ната ли… У дома и стените лекуват! Но какво? Мене ме подмина, 
ама за какво ми е туй здраве, пусто-опустяло, като го няма Ванко!“ 

Лятото наближаваше, безлюдното село взе да се пълни по малко. 
Почнаха един по един да се прибират младите заради отпуските и 
локдауните - едни от чужбина, други - от града, само от оня свят 
никой не се връща - и пред очите ѝ все Ванко. 

Изведнъж някой бута портата. 
- Бабо! - изписукват внучетата ѝ и политат към нея. 
Рада не може да повярва на очите си. Стиска до гърдите си Маре-

то и Момчил, да има как - вътре в себе си ще ги тури… 
- За колко? 

- Тук оставаме - разридава се снахата. - Там живот няма. 
Плачат всички, плаче и пейката пред къщи, и пилетата в ябълката 

също плачат. Не е животът стомна, че да я залепиш, като се счупи. 
Най-сетне мѝрват и почват да си разправят. 
- Няма какво да правя там, майко. Да река да работя - няма кой 

да гледа децата. Друго беше, когато Ваньо… - и тя забива поглед 
в обувките си. - Не можахме да съберем за ипотеката, нали за нея 
беше зорът! Сега се обадиха, че ни вземат гарсониерата… Все ма-
срафи, как да платя? И къде сега да се денем? Та рекох си, че ако 
ти си съгласна… 

Светна ѝ пред очите на Рада: 
- Чедо, че иска ли питане? - и гушна снаха си. - Само че… вашите 

няма ли да се сърдят? 
- Какво да ти кажа… Иска им се, много им се иска да се съберем 

пак, ама и батко, и кака се прибраха с децата, та направо се преска-
чат един-друг. Пък и няма места в детската градина, кой ще гледа 
Марето? А тук, рекох, двор - широк, въздух - чист, хем и за тях ще 
е по-добре, хем и ти да не си сама. 

Животът бавно се завръщаше за Рада. 
Животът е по-силен от смъртта. 
Не че можеше да ѝ отмилее някога Ванко - в душата ѝ беше зей-

нала яма за вечни времена. Но децата, ах, децата! 
Майка им почна като санитарка в близкото градче, мераклии за 

тази работа не се намираха, та късметът ѝ излезе набързо. Малко 
пари, пък и всички ги беше страх от модерната болест. Ама гладно 
гърло пита ли? 

Рада размахваше воинствено мотиката, децата скубеха палами-
дата и троскота - и преживяваха някак. 

Вечер слагаха шарената мушама на масата под ябълката и сядаха 
да вечерят. Снахата имаше златни ръце - дори от камъче супичка 
ще ти направи и пак пръстите си ще оближеш. 

- Бабо, разкажи ми какво е било, когато си била малка! 
- Ех, сине… - подхващаше Рада. - И тогаз не бяхме цъфнали и 

вързали, ама някак по̀ имаше живот. Не бяхме така уплашени, 
по-нашироко гледахме някак на света. То и по кофите никой не 
ровеше, беше срамота. А пък като бях на вашите години, на̀й-оби-
чах да има събор в селото. Сергии, захарен памук и пръстенчета, и 
свирчици шарени, и гости от близо и далече, пък мама като курди-
са една софра тук на двора… И не ни е идвало на ума да ключим 
- нямаше хайдуци като сега. Като грабнеше комшията акордеона, 
че като се почнеше едно хоро - край няма, усуче се, излиза през 
вратниците на пътя, прекоси площада, па като се извие като змия и 
плъзне из цяло село, ех, че пъстра усуканица беше! Пък захванеше 
ли гайдарят - ти да видиш ръченица! Какъв игралец беше тате! 

- Какво е това ръченица, бабо? 
- Ех, как да ти го обясня, чедо, то с думи казва ли се… То е една… 

една магия, тъй ще го река. 
- Ще ни научиш ли и ние да правим магии, бабо? 
Рада клати глава и ги гледа умилено. 

- Чакайте да намеря - рови снахата в телефона. - Ето! 
И пуска ръченица. Децата се завират да гледат. И току кръвта им 

кипва. Помни кръвта, всичко помни, и го предава от най-далечни-
те баби и дядовци на внуците. 

- Хайде и ние! - въодушевяват се Момчил и Марето. - Бабо, по-
кажи ни! 

Далѝ ѝ е до игра на Рада с тази дупка в душата, от която всичко 
изтича… 

- Оставете баба си! - брани я снахата, ама деца... Дърпат Рада от 
стола и тя - как да им скърши хатъра, нали само тях има... Стиска 
зъби, стиска и сърцето си, та да не се пръсне, па става. 

Душата ѝ - тежка, а снагата - съвсем олекнала. Почва да ситни 
Рада, сваля черната забрадка и я стиска като ръченик. Децата бързо 
прихващат и рипат покрай нея. Очичките им греят. Майка им ос-
тавя телефона на масата да свири и става да измие чиниите. 

Дълго не заспа тази нощ Рада. Почваше буря, нещо трополеше 
из двора, а на нея ѝ се струваше, че небесата са се отворили. Вятъ-
рът надуваше комина като гайда - или на нея гайди ѝ се причува-
ха? Слуша Рада свирнята му и гледа… ей го тате, какъв левент е, 
как удря крак, а мама срещу него - гиздава, грее като слънце! Едно 
хоро се проточило - от небето до земята, ей го и мъжът ѝ, и той се 
уловил, ей го… 

- Ванко! - и тя скоква в леглото и бълнува насън. Тича подире им, 
мъчи се и тя да се улови за тях, пък синът ѝ се дърпа: 

- Рано ти е за това хоро, мале, не си си свършила още работата. 
- Че работа свършване има ли бре, синко? 
- Тази е важна работа. Децата те помолиха да ги научиш магии 

да правят. 
- Ама какви магии те патили бре, чедо? Какво мога аз? 
- Научи ги да играят ръченица. 
- Ванко, какво ѝ е толкова на тая ръченица, че всички сте ме зах-

ванали с нея… 
- Много е важна! По цялата земя един ден ще играят хо̀рата ръ-

ченица! 
- Че за какво им е на чужденците нашата ръченица? Всеки за 

своето си милее! 
- Ех, мамо… Заслушай се в ръченицата, в нея пеят звездите! А 

те са на всички. 
- Ама ти отде знаеш? 
- Как да не знам! Звезден е моят дом сега… 
И хорото се скрива в небето. 
Отваря очи Рада. Тъмна е нощта, дълга е… 
Мисли за съня си. Какви ѝ ги говори Ванко, истина ли е? 
На другия ден гледа на дирека пред читалището залепена хартия 

и спира да прочете. 
Трепва. 
- Колко ще ми вземеш да запиша децата да играят? - пита Рада 

още от вратата. 
Минка е и директорка на читалището, и хо̀ра на бабите води, сега 

- и танци. 
- Без пари ма, лельо Раде! - и се смее. 
- Как тъй? 
- Ами то не е официално, а̀з тъй си наумих. Да поразбудим малко 

селото, че съвсем онемя… 
За часове се разчу - и почнаха да се явяват и други мераклии. И 

деца, и старци… 
Привечер, като се заприбират младите, и те почнаха да се улавят 

на хорото. 
После грейне месечината - и кой откъде е. 
Само в двора на Рада до никое време децата още играят, насита 

нямат, с тях - и Рада, нали деца са, пък и тъй Ванко ѝ заръча. От 
стари на млади - и тъй до амина! 

А горе - звезди, звезди, свят да ти се завие, колко са много! На коя 
ли е сега Ванко? 

„Сине, не зная откъде ни гледаш, ама нали видиш? Научиха се 
вече децата на ръченица, време е да се прибера при тебе!“ 

Сяда на пейката пред къщи, музиката свири от телефона на сна-
хата и се катери нагоре из небето, целият въздух танцува, и месечи-
ната също, а на Рада ѝ олеква, олеква - и усеща, че лети. 

- Майко! – скача снахата и се опитва да я улови. 
Късно. 
Рада е на земята и ръката ѝ още стиска черния ръченик, а в очите 

ѝ звездите пеят ли, пеят…

Първа награда

Светлана Йонкова, гр. София 
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Втора награда

СТЪЛБА КЪМ НЕБЕТО СТЪЛБА КЪМ НЕБЕТО 
Иван Енчев, гр. Хасково

В слънчевата утрин на първи юни не се чуваше никаква де-
тинска врява по старата детска площадка срещу жилищния 
блок, където живея. Аз седях в близката градинка на олю-
щена пейка до ствола на висока кичеста липа. Сега нейният 
клонак е съвсем празен без някогашното гнездо на две гугут-
ки, които изпълваха цялата околност с гукане и родителски 
надежди за крилати рожби. Вече от онова гнездо нямаше и 
перце. 

Различните уреди за детски игри пустееха. Повечето от тях 
са ръждясали. Остаряла е и малката стълба, от върха на която 
се спускаше пързалка. Точно тя беше най-любимото място 
за игра на моя син Георги, докато беше момченце. Веднъж, 
когато беше на върха на стълбата, той възкликна с грейнали 
очи: „Тате, тате, виж ме! Стигнал съм небето, чак до твоя са-
молет!” 

Пък друг път Гошко изкачи стълбата и от върха ѝ понечи да 
слезе по пързалката по корем надолу с главата. Викнах му: 
„Спри! Ти си мъж! Винаги слизай с главата нагоре!” 

Сега синът ми Георги е далече… 
След съкращенията в Българската армия, бях принуден да 

катапултирам от военната авиация. Започнах нова работа, но 
семейните ни доходи намаляха чувствително. Съпругата ми 
Евелина настояваше да търсим препитание в чужбина. Аз от-
казах и се наложи да се разведем. Тя замина за Германия за-
едно с Георги. Вече го нарича Жорж, за да станел „истински 
западняк”. Когато тръгнаха, той беше на пет години, а скоро 
ще навърши седемнайсет. 

През лятото идваха в България и отиваха на Черно море. 
При мене Георги оставаше само за няколко дни и аз бързах 
да го заведа на село. Майка и татко бяха зажаднели за внуци, 
които да напълнят с радост душата им. Баба му ни гощаваше 
с какви ли не  лакомства. На изпроводяк дядо му с насълзени 
очи пъхаше в джоба му стиска прегънати банкноти, спестя-
вани с четири очи месец по месец от скромната пенсия. Нали 
носи неговото име!.. 

Моите нерадостни размисли се поразведриха, щом тук и 
тази сутрин на пейките започнаха да се събират съседки на 
различна възраст. С едната си ръка те  носеха пластмасова 
чашка с кафе, взета от близкия автомат пред магазина за хра-
нителни стоки, а с другата държаха повода на домашния си 
любимец. 

Още дошли-недошли на площадката, съседките отвърза-
ха поводите на питомците си и те се юрнаха към близките 
цветни алеи. След време се заиграха сред детските пособия. 
Черният пинчер Блеки, любимец на длъгнеста жена от съ-
седния блок, мимоходом повдигна заден крак и „маркира” 
основата на детската стълба, после яхна бялата болонка 
Клео. Тя го игнорира и припна да се „оплаче” от досадника 
на мълчаливата си стопанка Лили Милева - красива попре-
цъфтяла мома с къса коса с цвят на зряла кайсия. Маратон-
ките и стегнатият оранжев панталон ѝ придаваха спортен 
вид. 

Дамите бяха на седмото небе от екстаз: пиеха кафе и смук-
ваха дълги тънки цигари като къси дебели сламки, топнати 
в мед. Хвалеха любвеобилно своите питомци с нежни име-
на. 

Само детската учителка Хаджигенчева нямаше кученце. 
Идваше тук за пръв път. Беше съкратена от работа поради 
отпаднали от групата ѝ деца, заминали с родителите си в 
чужбина. 

Бившата главна счетоводителка г-жа Любенова ръкомаха-
ше двете си ръце с лъскави пръстени и гривни, за да споде-
ли своята най-голяма тревога. С грамадния си ръст тя ми 
приличаше на дребен щраус, избягал от общински зоокът. 

Подсмихвах се съжалително на нейния плачещ гласец и 
ококорени очи: 

- Вие си нямате никаква представа каква трагедия прежи-
вях вчера вкъщи! Още като се прибрахме след сутрешната 
разходка, моето Лизи се почувства зле. Като я гледах как се 
гърчи и страда, милата ми рожбица, сърцето ми се свиваше 
на копче… 

- Абе, госпожо Любенова - прекъсна я стопанката на Бле-
ки, за да я успокои, - може Лизи да е хапнала лоша храна, 
оставена от някоя съседка за уличните кучета. 

Аз продължих мълчешком да се присмивам на женската 
олелия. 

„Тук някога майките водеха децата си, а сега домашните 
кученца извеждат стопанките си на разговорка - помислих 
си с тъга и добавих шегаджийски: - Българки от ново време. 
Мила наша еврокартинка.” 

Не мразя кучетата, но презирам кучешките нрави на хо-
рата… 

В краткото затишие Хаджигенчева току рече с незлобен 
тон: 

- Тук вече не е детска площадка, а забавачница за кучета. 
Тя сякаш цопна камък в блато. 

- Глупава патка! - крякнаха жените като жабешки концерт. 
- Вземи си кученце, че да заприличаш на модерен човек! - 

ревна г-жа Любенова. 
- Тук няма място за тебе! - кресна дрезгаво на пресекулки 

длъгнестата стопанка на Блеки, размахвайки показалец като 
клюн на щъркел, който барабани към слънцето. 

Хаджигенчева замълча. Клъвна я зла мисъл - змийче из-
под пейката. Реши да не дърпа дявола за опашката. 

Нейната по-голяма дъщеря живееше в София на семейни 
начала с един търговец и получаваше социални помощи 
за двегодишно момиченце като самотна майка. Другата ѝ 
дъщеря нямаше деца. В чужбина съжителстваше с някакъв 
арабин, дресьор на крокодили или алигатори в известно 
цирково шоу. 

Гласът на г-жа Любенова отново изригна: 
- Веднага се махай от тук! 
Тя блъсна с две ръце учителката. 
Хаджигенчева падна на земята по очи и се разплака с глас, 

хълцайки като ударено момиче. 
Сладникавата ми насмешка изведнъж се вкисна: 
- Оставете жената на мира! - викнах и се втурнах натам. 
Г-жа Любенова ме зашлеви с най-гръмогласната словесна 

плесница: 
- Драскач! Гледай си твоите изцепки срещу кмета, дето 

ги пишеш по вестници и сайтове! Ти, ако си цвете за мири-
сане, жена ти нямаше да те зареже! Избяга чак в Германия 
заедно с детето си! 

Сякаш някоя хвърчаща птица се изцвъка отгоре ми. 
Много мразя да се отнасят с мене като с едро бебе, което 

се опитват да окъпят в малко корито. 
Само Лили ме гледаше съчувствено. Живналите ѝ очи ся-

каш ми шепнеха, че не крие змия на кравай в пазвата си, 
а две пълнозърнести хлебчета за интимна софра за двама. 

- Пилоте, ти още ли хвърчиш из облаците?! Слез на зе-
мята при нас! - Нейното сопрано прозвуча като приятелска 
закачка. 

- Не виждам подходяща писта, където да приземя самолета 
си – отвърнах с гримаса. 

- Ами сложи си очила! 
Тя галеше Клео по къдравата глава с алена панделка и ме 

гледаше съпричастно. Личеше си, че е взела жива душица 
вкъщи, за да се спаси от самотността, а не да гони модата. 
Изглеждаше ми доста по-различна от заядливите съседки. 

- Орел мухи не гони! - рекох снизходително… 
Отдалечих се на друга пейка, настрани от досадната вря-

ва, но държах на прицел детската площадка като часови на 
важен охранителен пост. Като че ли се боях, че някоя „мо-
дерна” съседка ще похити стълбата със спомените ми от де-
тинството на моя син. 

Там сякаш все още щъкаше и ми се усмихваше с високо 

разперени ръце, като за полет, малкият Гошко с изрусяла от 
лятното слънце дълга коса и светнали небесно сини очи… 

От известно време Георги ми се обажда по телефона за моя 
сметка. Разговорите ни стават все по-дълги. Сигурно го мъчи 
носталгията. Наскоро ми се похвали, че ще дойде тук за рож-
дения си ден. Най-сетне майка му го пуска да пътува сам. 

Снощи ме попита: „Тате, нали ще идем в твоята родна къща 
с бялата черница, където баба ни посреща с най-вкусната 
баница и биволско кисело мляко, дето се реже като прясно 
сирене?” Обещах му, че ще отидем на село, а сърцето ми се 
свива. Няма ги вече моите родители. 

Често си казвам: „За тебе, синко, и от пиле мляко ще наме-
ря! Само да се завърнеш при мене.” Все обмислям различни 
планове как момчето ми да се почувства най-добре тук. Ще 
отидем на красивите места, където съм водил Георги, когато 
беше дете. 

Най-напред ще се спрем на тази детска площадка и ще му 
припомня неговите думи, които ми подвикна при първото си 
изкачване на стълбата. Ще му река на закачка: „Всеки в дет-
ството си има някоя стълба към небето. Но трябва хубаво да 
си отваря очите! Няма нищо по-коварно от гравитацията на 
леснотията.” 

Ще го разведа из цяла България. Няма да пропуснем Памет-
ника на свободата на връх „Св. Никола” и хълма Царевец във 
Велико Търново. Ще отскочим и до Созопол, където някога 
ходехме на морска почивка всяко лято. 

Ще отидем в София през живописния Искърски пролом. 
В Мездра имам приятел от курсантските години. Той ще ни 
покаже някои забележителности в града и околностите. Ще 
посетим Черепишкия манастир и къщата-музей „Баба Илий-
ца” в Челопек. Ще видим природния феномен Ритлите край 
Лютиброд, паметника „Дядо Йоцо гледа” на скалите край 
Очиндол и други места. 

Непременно ще посетим Националната астрономическа 
обсерватория - Рожен, в Родопите, за да се пренесем сред 
звездните небеса. Точно на това място е най-уместно да по-
съветвам Георги да се подготви за кандидатстване в моето 
Висше военно-въздушно училище. Той физически е здраве-
няк, но се опасявам, че може да го скъсат. Не владее добре 
българския език… 

Планове. Мечти… 
Отдалече гледах тъжно към „нашата” детска площадка, 

огласяна от съседки с кучета. Отсреща короната на старата 
липа беше все тъй празна без онова гнездо на двете гугутки, 
които някога пълнеха душата ми с патриотичен оптимизъм. 

Неволно въздъхнах: „Горе главата, Пилоте! Най-трудно се 
изкачва стълбата към небето на мечтите.” 

Мобилният ми телефон ме сепна. Подскочих от радост, 
прошепвайки: 

- Георги!
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Трета награда ДА ЖИВЕЙ БЪЛГАРИЯ!ДА ЖИВЕЙ БЪЛГАРИЯ!
Иван Кисьов, гр. Варна

Рабът божий Пиндиков 
мъкнеше обвивката на вяла-
та си душа по смълчаните 
градски улици и си мислеше: 
„За нищо не става вече това 
тяло - коленете му се огъват, 
ушите му не чуват и отзад, 
точно под врата, острието на 
някакъв  шип така се е заби-
ло в най-горния прешлен, че 
съзираш искри посред бял 
ден, а главата ти се върти 
като пумпал…“ 

Много пумпали бе виждал 
през живота си Пиндиков, 
само че спиралата на едни се 
въртеше все нагоре и наго-
ре, а на други все по-надолу. 
Не толкова поради възрас-
тта, колкото поради някакво 
злостно, коварно и прикри-
то проклятие, Пиндиковата 
спирала бе от най-низходя-
щите. Понякога, следвайки 
съветите на известни, масти-
ти американски психолози 
усърдно препоръчвани от 
пресата, Пиндиков правеше 
героически опити да мисли 
положително, да се самоу-
спокоява и психотонизира 
като си казваше: 

„Бе то не е чак толкова 
лошо да се суркаш по на-
долнището, щом си набрал 
инерция… Ръбовете, тръ-
ните и бодлите по скалните 
издатини, край които прели-
таш, се разминават с теб, по-
явявайки се откъм краката и 
изчезвайки над главата. Ско-
ро се успокояваш понеже 
забелязваш, че има и други 
пропадащи, дето вдигат гла-
ва нагоре, за да видят през 
какво са се сурнали. Значи 
не си сам. Има и други… Какво по-успокоително от това? 

Докато пропадаш все по-ниско, търсиш сгоден случай 
да се уловиш за нещо. И щом докопаш, примерно, някой 
добре разцъфнал магарешки бодил, заприличваш на човек, 
тръгнал на гости с абсурден букет… Ако не е твърде поло-
жително, то поне е оригинално. Въпрос на стил. Защото, 
както казва един известен писател, някои изключително 
много държат на стила. Има такива, които пропадат в хори-
зонтално положение, сякаш лежат на невидими канапета. 
Други се хлъзгат като истински лордове. Краката събрани, 
ръцете небрежно опрени на кръста, главата вирната нагоре, 
погледът - юнашки. Трети падат как да е, жестикулират или 
просто не владеят движенията си, сгромолясват се като куп 
халтаво завързани джунджурии. Четвърти се сриват патри-
отично. Ни в клин, ни в ръкав и против всякаква здраво-
мислеща логика се провикват: 

- Да живей България!...?...!... 
Пети… За петите Пиндиков не искаше да мисли, понеже 

от многото мислене, колкото и да беше то положително, 
острието на шипа под врата му се забиваше още по-дълбо-
ко в прешлена и пумпалообразното  въртене на главата му 
ставаше нетърпимо… 

Все пак, за да сложи някакъв ред на обърканите и опти-
мистични разсъждения, Пиндиков правеше заключението, 
че да се търкаляш надолу не е толкова лошо - стига да вни-
маваш на какво ще налетиш… 

Ала онова, на което налиташе, не можеше, ама никак не 
можеше да му вдъхне оптимизъм, независимо колко пре-
възнасяха оптимизма американските психолози. Какво оп-
тимистично имаше в това да пикаеш тъй често (дали по-
ради простата или поради друго?), да напрягаш слуха си 
до крайност, за да чуеш за пореден път колко прискърбни 
новини изрича радиото, да затъваш във все по-възмутител-
но безпаричие или да оглеждаш хубавите жени с обеднял, 
неможещ поглед? Да не говорим за болежките. Те съвсем 
не бяха онези благородни болежки, които като ордени нак-
вичаваха телата на щастливо застаряващите мъже, а някак-
ви дявол ги знае откъде пръкнали се и дори - още по-лошо 
- зловещо появили се унизителни, подигравателни, пъкле-
ни болезнености, които повече терзаят, отколкото болят… 

И на държава, на каквато му се искаше, не бе налетял Пин-
диков. Как не можа да направи тъй, че да се снабди с роди-
тели, способни да го родят ако не в Швейцария, то поне в 
някоя от скандинавските страни, където въпреки студения 
климат в жилището ти е значително по-топло, отколкото в 
панелния апартамент, в който си принуден да се завираш? 

А какво да кажем за чиновниците и останалите държавни 
служители? Те не само те правят на маймуна, но по всичко 
личи, че здравата се забавляват с това. Не…, по отноше-
ние на налитането на Пиндиков решително нямаше късмет. 

Нито жена му беше жена като швейцарките или шведките, 
нито Трабантът му кола като Волвото или Мерцедеса, нито 
тъщата благовъзпитана и  доброжелателна като руменобу-
зестите пенсионерки от Западна Европа. Че не е румено-
бузеста все някак ще го изтърпиш, но това, дето те хока, 
че си мързелив, некадърен и постоянно тика в ръцете ти 
мотиката, за да прекопаеш без нужда градината й - как се 
изтърпява? 

Едва сега, на тия незавидни години, Пиндиков бе прозрял 
защо неговият колега Пешански не харесваше пясъка на 
морския бряг и прилежащия към него градски ландшафт. 
За всичко това бе виновна тъщата на Пешански, която ко-
варно бе проводила дъщеря си  да го примами край морето, 
изтръгвайки го от прегръдките на любимата планина. Прав 
беше Пешнски да не ненавижда пясъка, дето пълнеше 
обувките му. Прав беше да не понася тъщата и прилежаща 
й държава. Прав беше да заплашва, че ще извади от чекме-
джето всички режещи инструменти и тогава… ти, тъщо, и 
ти, жено… мислете му! Прав беше…, но дали беше прав, 
когато през пет минути крещеше: „Да живей България!“? 
Крещеше необмислено, крещеше френетично, но така, ся-
каш изричаше най-цинична, най-вулгарна псувня… 

Истински колега беше Пешански, не само служебен, но и 
колега по пропадане…. Беше колега и раб като самия раб 
божий Пиндиков… 

Дааа…, раб божий, ала раб человечески бе Пиндиков! Раб 
семеен, раб родителски, раб на държавата, раб на службата 
и раб на обстоятелствата. 

Ето и сега - мъкне той душата си по смълчаните градски 
улици, влачи обвивката й (това проклето, това болезнено 
тяло) и никой, ама никой не го е грижа защо скита тъй без 
посока. Никой не иска и да знае дори какво изпитва тази 
линееща, огрухана душа. Ех,… душицата… само тя му е 
останала. Когато всички околни зложелатели едни през 
други се надпреварват да го упрекват за щяло и нещяло, 
той силно стиска зъби, за да не изхвърчи горкичката тая 
душица изпод захапката му. Простор иска тя, безбрежие и 
волност, а живее в теснотия… 

И сигурно затова, както си пристъпяше полека и ностал-
гично, Пиндиков не гледаше надолу, накъдето го теглеше 
гравитацията на пропадането, а нагоре към небето. Там 
пътуваха (незнайно закъде) натежали облаци. Някои от 
тях бяха почти черни, други оловно-сиви, но имаше и та-
кива, в чиято магма просветваха сребърни нишки. Денят 
беше зимен, студен и неприветлив. Повече от непривет-
лив - беше почти заплашителен с ниско надвисналото 
небе. 

- Нима и небето пропада? - запита се Пиндиков. Стори 
му се, че крайно неестествен ще да е бил пълководецът 
Наполеон, когато в един също толкова мрачен ден като 
настоящия, извикал на унилите войници: 

- Кураж, дори небето да започне да 
пада, ние ще го задържим на щикове-
те си! 

Не, Пиндиков нямаше щик, но и да 
имаше, не знаеше накъде, не знаеше 

срещу кого да го насочи… 
Кой е виновен за пропада-
нето? Виновен е единствено 
този, който пропада. Когато 
личността пропада, виновна 
е личността, когато тялото 
пропада, виновно е тялото, 
когато душата пропада, ви-
новна е душата, когато цяла-
та нация пропада, виновна 
е цялата нация, а не отдел-
ният гражданин. Наскоро 
медиите бяха съобщили, че 
българската нация пропа-
да, топи се и изчезва. След 
двадесет години българите 
щели да бъдат само шейсет 
процента от населението 
на държавата. Пиндиков не 
желаеше да мисли за след-
ващите двадесет години. 
Какви години? Той не сме-
еше да помисли даже за 
следващите двайсет дни… с 
всички сметки, които тряб-
ваше да плати…, с това раз-
капващо се тяло…, с тази 
линееща душа… 

В едно литературно изда-
ние случайно бе прочел есе, 
в което авторът разсъждава-
ше за тялото без душа. Но 
сега Пиндиков разсъждава-
ше за обратното - за душа-
та без тяло. Къде отлита тя 
след смъртта? Дали се носи 
като тъмен облак по същото 
това ниско, оловно небе или 
се запилява по-далече - ня-
къде из космическите безд-
ни? И от какво е направена? 
Само безплътна енергия ли 

е, и ако е така, как тогава да се обяснят подлостите, на 
които е способна? И… накрая - кой има душа? Кои създа-
ния? Само човеците или всичко, което се движи, диша и 
фотосинтезира? 

Вместо отговор на тези въпроси, някъде отвисоко, от-
към застрашителното небе долетя мяукане. Стори му се 
дори на Пиндиков, че това не беше толкова мяукане, кол-
кото панически вик за помощ. Той се засуети, огледа се 
като побъркан философ, хванат в неудобна, срамна поза, 
но не видя нищо конкретно. Усети само, че в погледите 
на някои от случайните минувачи около него проблясва-
ше необяснима, гузна светлинка. Мяукането не престава-
ше. Звучеше все по-сърцераздирателно и тревожно. Като 
вдигна глава нагоре, Пиндиков забеляза, че високо над 
гладкия ствол на най-близкото дърво стърчи издатина, на 
която едва-едва се крепи малко котенце. То трепереше от 
страх, не смееше да скочи и надаваше панически писъци. 
Дявол знае как беше попаднало там. 

- Как да ти помогна - риторично измърмори Пиндиков, - 
когато не съм в състояние да помогна на себе си??? 

И вече се канеше да отмине, но писъците на котето за-
кънтяха още по-жаловито. Стъписан, Пиндиков съзря, че 
недалеч от дървото се търкаляше доста дебел клон, ве-
роятно откършен от някой квартален  хлапак. Изглежда 
самата съдба - покровителка на котките - го беше поста-
вила там. Превъзмогвайки своята нерешителност на от-
несен мислител, Пиндиков взе клона, върна се при дърво-
то, повдигна се на пръсти и допря този своеобразен мост 
до издатината. Котето плахо раздвижи лапички, посегна 
втори път, престраши се, стъпи на клона. С изненадва-
ща за непохватното тяло сръчност Пиндиков плъзна кло-
на по дънера и животинчето тупна меко на земята. О… 
, с каква непостижима за хората благодарност отърка то 
кожухчето си около крака на своя спасител! Спасителят 
тръгна напред, но котето вървеше плътно след него. Като 
повървяха така известно време все пак изглежда котеш-
ката душица му подсказа, че в настоящия исторически 
момент на преход към по-добър евроживот НЕ МОЖЕ да 
се очаква нещо повече не само от СПАСИТЕЛЯ, но и от 
останалите ГРАЖДАНИ на ДЪРЖАВАТА! С крайчеца на 
окото си Пиндиков видя как котето започна да изостава, 
да изостава и накрая се шмугна под една от паркиралите 
коли. Като проклинаше ПОДЛОСТТА на егоистичната си 
душа, тази мръсна душица, побърканият философ със за-
бит под врата остър шип, рабът божий Пиндиков неочак-
вано чу как собственият му глас казва: 

- Да живей България!!! 
Котето не се показа изпод колата. Едва тогава Пиндиков 

осъзна какво бе изрекъл и че го е изрекъл не като ругатня, 
а като заклинание.
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В годината 1393 от Христо-
вото Рождениe вятърът сиро-
ко духа през цялото лято, из-
гори просото, лена и гроздето в Ломбардия, 
подприщи водата в лагуната, наводни пло-
щада пред църквата Свети Марко и венеци-
анските домове. Монна Анастазиа имаше 
много грижи - да суши навлажнени сукна 
и провизии, да пренася килими и мебели в 
лятната къща в Тревизо, а две от слугините 
ѝ хванаха треска и трябваше да ги изпрово-
ди на село. Но съпругът ѝ, синьор Ладзаро 
Контарини, бе доволен, югоизточният вя-
тър е добре дошъл эа галерите, които бър-
зат да се приберат във Венеция от Левант, 
Кипър и Скития, натоварени с мечове, коп-
рина, кожи и восък. 

Три от корабите му се върнаха в края на 
септември и доставиха здрава и търсена 
стока в семейната магазия. Бавеше се га-
лерата, която спираше в черноморските 
пристанища, в Тана, Варна и Месемврия. 
Командваше я по-малкият брат на Ладза-
ро, Урбано, а проливите между Черно море 
и Егея бяха несигурни, по двата им бряга 
отдавна тлееше огън, подклаждан от гену-
езците. Урбано не се върна до късна есен, 
пред иконата на Богородица в семейния 
параклис горяха все по-дебели восъчни све-
щи, в просторните зали на етажа господари 
и прислуга говореха полугласно, като пред 
покойник, а синьор Контарини посети кан-
тората на Монтелупо, където бяха осигуре-
ни галерите му и с каменно изражение се 
договори за евентуално обезщетение. 

Съгласиха се корабът на Урбано да се смя-
та за безследно изчезнал, ако не се завърне 
до два месеца. Малко преди Нова година 
полегнала на десния борд галера със счу-
пена мачта, прокъсано платно и нащърбени 
гребла се появи на рейда пред пясъчната 
коса, изчака прилива и късно през нощта 
влезе в големия канал. 

Ладзаро чакаше нетърпеливо върху об-
шития с дъбови дъски кей, студен вятър 
разклащаше фенера в ръката му, хвърляше 
остри светлини и сенки по суровото му, на-
сечено от бръчки лице. Осакатеният кораб 
стои високо във водата, значи трюмовете 
са празни и рейсът трябва да се мине по 
сметка загуби. Нетърпеливо раздразнение 
се смесваше с облекчение, Урбано е жив, 
но как е могъл да опропасти дукатите, вло-
жени в пътуването, че ще споменава отгоре 
на туй за равно участие във фирмата Кон-
тарини и братя. Навремето, когато самият 
Ладзаро плуваше по източното море, няма-
ше година, в която да не върне галерата, за-
тънала до борда, претоварена от жито, мед, 
восък и кожи. 

Урбано слезе с тежки, разлюляни стъпки 
по наклонения мостик, подире му двама ма-
троси тътреха обкована ракла, превиваха се 
под тяжестта ѝ, докато я прехвърлят в гон-
долата. Черна вода плискаше и кълколеше, 
редки треперливи светлини мъждукаха зад 
прозорците на невидими сгради. Урбано 
отговаряше уклончиво на всички нетърпе-
ливи упреци и въпроси, с които го засипа 
големият му брат, сякаш имаше скрито оп-
равдание, ръката му лежеше върху капака 
на раклата. Ладзаро също млъкна, във Ве-
неция камъкът и водата имат уши. 

Двамата матроси качиха раклата на етажа, 
а после слязоха да хапнат и пийнат в кухня-
та. Монна Анастазиа запали настолен свещ-
ник, събра плътно тежките кадифени завеси 
на прозореца в малкия кабинет, а Ладзаро 
залости вратата с резе. Тогава Урбано се на-
веде над раклата и докато масивният кати-
нар скърцаше и се противеше в жилестите 
му ръце, каза с пресипнал и напрегнат глас. 

- Това лято падна Търнов и Мурад съсипа 
каквото беше останало от България. Жито 
горя на корен, лозята ги опоскаха косове и 
търговията не стана, каквато я мислехме. 
Човек не знае кога и от какво ще спечели. 

Насили заяждащия капак, пресегна и вди-
гна свещника над главата си. В студения 
полумрак вътрешността на раклата засия 
със златен отблясък, алени и изумрудени 
огънчета пламваха и помръкваха. Урбано 
загребваше с шепи и изсипваше върху ма-
сата пръстени, разешени обици, разкъсани 

нанизи, везани с драгоценности ръкавици и 
обувки, някои бяха трогателно малки, сва-
лени от детски ръце и крака, филигранни 
гребени, златни монети и кръстове. 

Ладзаро се извърна и прекръсти пред кан-
дилото, а Урбано продължаваше да трупа 
скъпоценности върху сукнената покривка. 

- Цяла есен возих бежанци от българ-
ския бряг на север към Херсонес и на юг 
- към Константинопол и егейските острови. 
Най-будните и имущни хора са наплашени 
за утрешния си ден и даваха мило и драго 
да стъпят на галерата. Нощуваха по скели-
те, газеха до кораба, блъскаха се един връз 
друг на гола палуба. Разделяха се млади от 
стари, братя от сестри, да не ви дава Господ 
да видите. Но печалбата е добра, колкото 
от пет рейса жито, че и повече, последната 
печалба от българските пристани, търговия 
повече там няма да има, тъй мисля аз. 

Монна Анастазиа бе стояла мълчаливо, 
като вцепенена в ъгъла на стаята, клепачи-
те ѝ не мигаха и смъртна бледност покри 
лицето ѝ, олюля се, посегна към масата и 
падна на пода, като повлече сукнената по-
кривка. 

Монна Анастазиа беше българка. Преди 
двайсет и пет години, докато Ладзаро беше 
енергичен младеж с волево, обветрено 
лице, красноречив език и все още плитка 
кесия, бе водил всяка есен венецианския 
керван от Търновград за Драч и бе отсядал 
в страноприемницата, която държеше във 
Френкхисар бащата на монна Анастазиа. 
Тогава тя се именуваше Възкресия и беше 
стройна девойка с много бяла кожа, дяволи-
ти очи и заразителен смях. Такава я хареса 
синьор Контарини и я отнесе една есен за-
едно с балите волски кожи, буците восък и 
къделите лен, които продаваше на сметка в 
попътните градове и на венецианското тър-
жище. 

Да последваш любовта си в чужда стра-
на, туй е изпитание, на което човек се ре-
шава само в млади години, докато слуша 
гласа на кръвта и нехае за съветите на разу-
ма. Нали един-единствен съпруг ще трябва 
да ти замени всичко, майка и баща, братя 
и сестри, въздух, който е изтръгнал първи 
вик от гърдите ти, земя, на която си прохо-
дил, език, на който си проговорил. Плещи-
те на Антей биха се превили под толкова 
тегоби, камо ли - на обикновен мъж, обре-
менен от грижи за търговия и страхове за 
утрешен ден, притесняван от конкуренти, 
данъци и роднини. Младостта си отива, 
хубостта - също, макар и по-бавно, огле-
даш се и видиш на мраморния праг до тебе 
един натежал, уморен човек, унесен в свои 
мисли. В такива минути Възкресия се сеп-
ваше, не съжалява ли Ладзаро, че се е оже-
нил за чужденка, тя усложнява живота му 
по толкова поводи. 

Ладзаро никога не ѝ натякна за избора 
си, беше верен съпруг и грижовен баща, 
а някогашната му любов към белоликата 
българка с времето увяхна в отзивчивост, 
разбирателство или мълчаливо търпение. 

Някои неща все пак трябваше да се по-
жертват. Католичеството гледаше с по-
дозрително око на православните догми, 
православието бе родило повечето ереси, 
които пълзяха под сянката на светата рим-
ска църква. Ересите докарваха враждеб-
ност, погроми, пламваха складове, мага-
зини и къщи, най-добре бе изобщо да не 
даваш повод за подозрения. Възкресия се 
покръсти в католическа вяра и прие името 
Анастазиа. Ладзаро настояваше да не го-
вори български на децата, особено извън 
дома им, колкото по-бързо се забрави, че 
Джанкарло и Феличе са само наполови-
на венецианци, толкова по-високи врати 
ще се отворят пред тях, по-дълбоко ще се 
врастнат в земята край лагуната. 

Вестите от България идваха рядко. Ба-
щата и майката на монна Анастазиа бяха 
починали отдавна в далечния Търновград, 
сестрите ѝ се омъжиха в Червен и Влаш-
ко, отнесоха ги свой живот, свои грижи. 
Постепенно България бе се превръщала в 
разбъркани представи, в несвързани спо-

мени: бял облак цъфнали 
сливи, мирис на цвърната 
саламурена кръвтина, до-
карващ слюнка в устата, 
глас на приятелки от ранно 
детство и вкус на момчешка 
целувка. 

Галерите носеха година 
след година все по-тревож-
ни новини, кръстът залязва-
ше над Балканите и изгря-
ваше полумесецът, много 
корони се търкулнаха и мно-
го земя проплака. Щастлив 
беше оня, който овреме бе 
се спасил от ръката на анти-
христа и намерил нов дом и 
закрила. 

Тя се изправи с усилие, 
подкрепяна от Ладзаро, тук-
там по пода просветваха 
разпилени накити, привиж-
даха ѝ се разплакани очи, 
изтърбушени домове, изгу-
бени деца. Удари я грозна 
мъка, че не може да подсло-
ни прокудените, да нахра-
ни гладните. Почувства се 
гузна пред бога и съвестта 
си, че няма да понесе своята 
част от теглото, че е зад си-
гурната врата на собствения 
си дом. В един защитен от 
морето град, сбрал под по-
кривите си богатства от четирите краища 
на света. Град, спечелил от чужда лоша 
орис. 

Два дни лежа със сухи очи, трескаво 
чело и болна мисъл, оставила на Ладзаро 
деца, дом и прислуга. На третата вечер бе 
голямата Коледна служба в катедралата 
Свети Марко. Всеки добър християнин, 
който тачеше вярата и се надяваше на бла-
госклонност, не би си позволил да я про-
пусне. Монна Анастазиа почисти с бръс-
нач косите, наболи над челото ѝ, сложи си 
белило и руж, които скриха мъртвешката 
ѝ бледност, облече камизола от най-мека 
вълна, с набрани на шест буфана ръкави, 
наметка с хермелинова яка и, подкрепяна 
от осторожния Ладзаро, отиде на служба. 
В полумрака свещниците горяха като кла-
ди, хорът надмогваше бученето на хармо-
ниума и припомняше с тържествени думи 
за радостта, донесена на земята с раждане-
то на спасителя. 

Синьор Контарини побърза да разпрода-
де чрез посредници накитите и скъпите 
вещи, те бяха мокрени със сълзи, по-добре 
беше да не задържа за дълго българската 
печалба под покрива си. 

Единствената вещ, която монна Анаста-
зиа настоя да запазят, беше пъстрописано 
житие с позлатени главулеци на начални-
те букви и алени миниатюри, подшито в 
сребърен обков с инкрустации от розов и 
черен камък. 

Дълги години стареещата жена пазеше 

тази последна вест от изчезналата си ро-
дина като реликва в кипарисов шкаф до 
възглавето си. Отначало я препрочиташе 
често, а после просто я притискаше до гър-
дите си, когато уплаха или скръб сепваха 
сърцето ѝ. Тя преживя Ладзаро и издъхна 
сред грижи, но самотна духом, в един тих 
пролетен ден, сложила суха ръка върху 
бледия пергамент, изписан с понятни само 
за нейния взор и сърце думи. 

Внуците на монна Анастазия не говореха 
български и предаваха пъстрата книга от 
поколение на поколение, като любопитна 
вещ. Когато родът Контарини западна и 
обедня, последният потомък на енергич-
ния младеж, който бе водил тежки кервани 
през българските гори и на веселото мо-
миче с дяволити очи, скъса пергаментните 
страници от сребърния обков и го продаде 
на близкия антиквар за няколко австрий-
ски дуката. Пергаментните страници с не-
разбираеми букви и миниатюри на хора в 
чудати дрехи попаднаха от ръка на ръка у 
местния свещеник. Той се съмняваше дали 
пъстрописаните страници не крият нечис-
тиви мисли, затова ги отнесе в епископия-
та. Епископът бе служил на младини при 
папския нунций в Петербург, познаваше 
славянското писмо и предаде житието на 
Ватиканската библиотека в Рим. 

Така пергаментните страници с главу-
лести букви и алени миниатюри надживя-
ха превърналите се отдавна в прах, а ня-
кога толкова живи Възкресия и Ладзаро, и 
стигнаха до наши дни.

ОТЛИЧИЕ Банко П. Банков, 
гр. СофияСЕМЕЙНА РЕЛИКВА СЕМЕЙНА РЕЛИКВА 
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В следващите дни рожденици са: 
• Цеца Христова, гл. експерт „Счетоводство“ в Общи-

на Мездра - на 16 юли, 
• Станислав Ангелов, бивш кметски наместник на с. 

Лютидол - на 16 юли, 
• Инж. Петър Вутов, краевед - на 17 юли, 
• Красимир Николов, общественик - на 19 юли, 
• Красимир Йончев, сътрудник-контрол в Община 

Мездра - на 22 юли, 
• Георги Нончев, бивш кмет на с. Горна Кремена - на 

25 юли, 
• Косто Томов, общински съветник - на 26 юли, 
• Нелка Илиевска, гл. специалист „Проекти и регио-

нално развитие“ в Община Мездра - на 28 юли.

ЛОКО (МЕЗДРА) ЗАПОЧНА ЛЯТНАТА СИ ПОДГОТОВКА 
В началото на м. юли 

ОФК Локомотив (Мездра) 
започна своята предсезон-
на подготовка за първен-
ството в Северозападната 
Трета лига. Тя ще протече 
изцяло при домашни ус-
ловия под ръководството 
на старши треньора Диан 
Попов. 

На този етап подготви-
телната група включва 20 
футболисти, сред които и 
три нови попълнения. Това 
са вратарят Ивайло Сайков 
(25 г.), централният защит-
ник Мариян Кусев (21 г.) и 
Ивайло Бояджиев (25 г.), 
чието амплоа е както в от-
брана, така и в халфовата 
линия. Сайков и Бояджиев 
са бивши възпитаници на 
клуба, като първият пази 
за последно на ОФК Бдин 
1923 (Видин), а вторият 
през последните сезони 
обличаше екипа на Балкан 
1929 (Ботевград). Кусев 
също вече е играл за мез-
дренските „железничари“ 
- през есента на миналия 
сезон, след което премина 
в дубъла на Ботев (Враца). 

На проби в отбора са на-

падателите Иво Иванов, 
който е юноша на Монтана 
1921, преминал през Ака-
демия Левски и играл през 
последния сезон в четвър-
тоешелонния Обеля Сити 
(Сф), и Венелин Йотов, 
юноша на Ботев (Враца), 
преминал през Академик 
(Свищов) и Дреновец. Оч-
акват се още нови попълне-

ния, като селекцията оста-
ва отворена. 

От досегашния състав 
напускат Васил Вълчев, 
Васислав Димитров, Мето-
ди Янков, Николай Генов, 
Пламен Венелинов, Стоян 
Иванов и Тихомир Динев. 

По време на лятната си 
подготовка локомотивци 
ще изиграят четири кон-

троли, всичките на собст-
вен терен. В първата от тях 
те загубиха с 0:1 от Вихър 
(Славяново). Останалите 
проверки са на 16 юли с 
Ботев II (Враца), на 23 юли 
с Дреновец и на 30 юли с 
Надежда (Доброславци). 

Шампионатът в Северо-
западната Трета лига стар-
тира на 6 август.

МИЛИЦА МИРЧЕВА - СЕДМА НА ЕВРОПЕЙСКОТО МИЛИЦА МИРЧЕВА - СЕДМА НА ЕВРОПЕЙСКОТО 
Трима състезатели на 

СК Атлет (Мездра) пред-
ставиха България на Ев-
ропейското първенство 
по оф-роуд (планинско 
бягане), което се проведе 
в началото на м. юли в Ел 
Пасо на остров Ла Палма, 
Канарските острови, Испа-
ния. И тримата стартираха 
в класическата дисциплина 
изкачване: Милица Мир-
чева - при жените, Йоло 
Николов - при мъжете, а 
Николай Кауфман - при 
юношите под 20 г. (U20). 

В конкуренцията на 43 
планински бегачки от 16 
държави Милица фини-
шира седма  при жените 
в изтощително изкачване 
по стръмните склонове 
на връх Bejenao, който е 
с надморска височина от 
почти 1600 м. Родената в 
Добрич атлетка пробяга 
дистанцията от 8.85 км 
с денивелация +997 м за 
54:26 мин. Шампионка на 

стария континент за чет-
върти път стана швейцар-
ката Мод Матис с 51:41 

мин. 
В същата дисциплина 

при мъжете 38-годишни-
ят Йоло Николов завърши 
на 35-о място от 45 стар-
тирали атлети. Той пробя-
га дистанцията от 8.85 км 
с денивелация +997 м за 
51:06 мин. Титлата спе-
чели италианецът Чезаре 
Маестри с време 44:48 
мин. 

19-годишният Николай 
Кауфман беше декласиран 
в изкачването при юноши-
те U20, които се съревно-
ваваха на 5.29 км с дениве-
лация +788 м. Победител в 
тази възраст стана Лукас 
Ерле (Германия) с време 
30:14 мин. 

„Малко от вас зна-
ят, че обожавам пла-
нината и обичам да ка-
теря, сподели Милица 
Мирчева след European 
Athletics Off-Road Running 
Championships 2022. Зато-
ва решихме и да опитам, 
участвайки на Европей-
ското първенство (етап 
изкачване), където фини-
ширах седма, изгубвайки 
медал в последните два 
километра. Научих важни 
уроци и знам, че има какво 
да покажем с повече спе-
цифична работа в бъдеще. 
Но засега... маратонските 
тренировки на шосе про-
дължават с пълна сила, а 
планината ще почака…“.

ГРАДСКИ ПЪРВЕНСТВА 
ПО ШАХМАТ

През м. юни се проведоха Градските индивидуални 
първенства (ГИП) по класически шахмат, ускорен шах 
(рапид) и блиц от годишния спортен календар на ШК 
Локомотив (Мездра). Участниците в тях играха помеж-
ду си по системата „всеки срещу всеки”, а главен съдия 
на срещите беше м. с. Тошко Кирков.

Призьори в трите шампионата станаха: 
• ГИП по класически (стандартен) шахмат: 
1. Данаил Димитров с 6.5 т. (5 победи и 3 ремита), 2. 

Емил Манолов с 6 т. (5 победи, 2 ремита и 1 загуба), 3. 
Ивайло Гаврилов с 4.5 т. (4 победи, 1 реми и 3 загуби), 
4. Мартин Коцев със същия точков актив, но с по-лош 
допълнителен показател - коефициент Зонеборн-Бер-
гер, 5. Божидар Големанов с 4 т. (3 победи, 2 ремита и 
3 загуби) и 6. Христо Цаков с 3.5 т. (3 победи, 1 реми и 
4 загуби). 

• ГИП по ускорен шах (рапид): 
1. Мартин Коцев с 8.5 т. (7 победи и 3 ремита), 2. 

Ивайло Гаврилов с 6.5 т. (6 победи, 1 реми и 2 загуби), 
3. Валтер Христов с 6 т. (5 победи, 2 ремита и 3 загу-
би), 4. Емил Манолов с 6 т. и 5. Данаил Кътовски с 6 т., 
но с по-лоши допълнителни показатели, 6. Светослав 
Иванов с 5 т. 

• ГИП по блиц: 
1. Генади Димитров със 7.5 т. (6 победи, 3 ремита и 1 

загуба), 2. Христо Цаков със 7 т. (6 победи, 2 ремита и 
2 загуби), 3. Емил Манолов със 7 т. (5 победи, 4 ремита 
и 1 загуба) и 4. Данаил Димитров със 7 т. (5 победи, 4 
ремита и 1 загуба), но с по-лоши допълнителни пока-
затели, 5. Ивайло Гаврилов с 6.5 т. и 6. Мартин Коцев 
с 5.5 т. 

Класиралите се на първите три места в отделните 
ГИП получиха медали, грамоти и предметни награди. 

European Athletics Off-Road Running Championships 2022
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ГЕРГАНА ПАЛИКАРСКА ПОДРЕДИ ГЕРГАНА ПАЛИКАРСКА ПОДРЕДИ 
ДЕБЮТНА ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС ДЕБЮТНА ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС 

Родената в Мездра худож-
ничка Гергана Паликарска 
подреди първата си са-
мостоятелна изложба жи-
вопис „Вътрешни светове“. 
Вернисажът събра ценители 
на изобразителното изку-
ство, близки и приятели на 
авторката, която е член на 
СБХ. Сред тях бяха класната 
й ръководителка от I до IV 
клас Таня Павлова, дългого-
дишната директорка на ОУ 

„Христо Ботев“ Вера Ми-
хайлова, което училище Гер-
гана е завършила навремето. 

Експозицията включва 10 
живописни творби от раз-
лични жанрове, нарисува-
ни с маслени бои: „Майка“, 
„Портрет на момче в синьо“, 
„Портрет на С.“, „Вътрешен 
свят“, „Шипка“, „Черквата в 
Мездра“, „Параклис“, „Сле-
добед“, „Усещане за пролет“ 
и „Очакване“. „Още от пръв 

поглед личи до-
брата академич-
на школовка, 
която е помогна-
ла на авторката 
да разкрие изоб-
разителния си 
талант и да го 
разгърне, каза 
при откриване-
то на изложбата 
нейният куратор 
Светла Дамя-
новска. Ограни-
ченият брой на 
творбите не й е 
попречил да по-
каже уменията 
си в различни 
живописни жа-
нрове и да ни де-
монстрира въз-
можностите си 
като художник.“ 

„За мен е чест и предначер-
тана пътека, а може би съдба 
да направя първата си са-
мостоятелна изложба точно 
тук, в родния си град, където 
всичко е започнало, сподели 
Гергана Паликарска. Сякаш, 
изграждайки се като човек, 
трябваше да натрупам опит, 
светогледа ми да стане доста-
тъчно голям и времето да го 
моделира. Тогава, връщайки 
се в началото, да намеря себе 
си и, надявам се, уверено да 
продължа по избрания път. 
Изложбата е вратата, която 
отварям към моето лично 
емоционално търсене през 
годините. Един вътрешен 
свят, потребност да се срещ-
на със себе си. Изразявайки 
мислите си чрез смесването 

на цветовете, богатството 
на структурата, формите, 
състоянията и емоциите, аз 
опознавам собствените си 
граници, свободата и страхо-
вете, каквито носи в душата 
си всеки художник, моите 
същност и реалност.“ 

От името на Община Мез-
дра кметът Иван Аспарухов 
поздрави авторката с дебют-
ната изложба и й подари бу-
кет цветя. „Отиди навсякъде, 
където искаш да стигнеш, по-
жела й Аспарухов, но винаги 
се завръщай там, откъдето си 
тръгнала - в родния си град!“ 
В знак на благодарност към 
родното си място Гергана Па-
ликарска подари на Градската 
художествена галерия карти-
ната „Черквата в Мездра”. 

Юбиляри 
На 8 юни 2022 г. 

ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ 
- дългогодишен културен и читалищен деец, председател 

на НЧ „Просвета 1925“ и бивш началник на отдел „Култу-
ра“ в Община Мездра, почетен гражданин на Мездра за из-
ключителни заслуги и особен принос в духовния живот на 
общината, навърши 70 години!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, ВАЛЬО! 
Бъди здрав, все така голям българин, обграден винаги от 

твоите близки хора и приятели! На многая и благая лета! 

ИСКРЕН КРАСИМИРОВ ПРЕДСТАВИ 
ДЕБЮТНАТА СИ КНИГА 

Роденият в Мездра режисьор, 
оператор и актьор Искрен Кра-
симиров, основател на Проекта 
„НЕзабравимата България“, 
представи в родния си град 
своята дебютна книга „Да уби-
еш Ботев. Мистерии, спомени, 
лъжи“. Премиерата уважиха 
любители на българската исто-
рия, близки и приятели на авто-
ра, който е доктор по кинозна-
ние и киноизкуство, а наскоро 
стана и магистър по история. 
Сред тях бяха родителите на 
Искрен - Илиана Минковска и 
Красимир Стефанов, неговият 
брат - областният управител на 
Враца Стефан Красимиров и др. 

„Някои читатели може би ще 
ме упрекнат, че с тази книга 
развенчавам ореола на войво-
дата Христо Ботев и другите 
жертви на заговорническата 
група, споделя в заключението 
на „Да убиеш Ботев“ Искрен. 
Мнозина ще кажат: не пипайте 
ореола на Христо Ботев, ос-
тавете го с героичната му са-

можертва в народната памет... 
Смятам написването на тази 
книга за свой изпълнен дълг 
към Отечеството и към памет-
та на Христо Ботев, защото той 
самият беше написал: „Исти-
ната е свята, свободата е мила!“ 
Истината и само истината ще 
ни спаси.“ 

„Подобно на своя герой ав-
торът на настоящата книга 
- Искрен Красимиров, не е 
подвластен на табутата и на 
разните самоограничения, слу-
жещи само като оправдание на 
нежеланието или страха да бъ-
деш инакомислещ, да оборваш 
наложените мантри, да спориш 
с набедените за авторитети, да 
се разровиш из травматичните 
рани на историческата ни па-

мет, отбелязва в предговора на 
„Да убиеш Ботев“ проф. д-р 
Пламен Митев. Вероятно част 
от констатациите на Красими-
ров няма да допаднат на всеки 
читател, а някои от неговите 
изводи ще прозвучат твърде 
провокативно, еретично, дори 
скверно… Убеден съм обаче, 
че възприетият от него подход 
при анализа и критичното ос-
мисляне на известните до мо-
мента свидетелства за живота и 
делото на Христо Ботев е смел 
и позакъснял пореден опит да 
се покаже, че „статуквото“ в 
историческата ни наука не е не-
поклатимо, че миналото ни има 
много лица и че дълг и право 
на всяко поколение българи е 
да потърси своите отговори на 

отколешните и обагрени с мно-
го политическо злободневие и 
пристрастя дебати за нацио-
налните ни герои.“

В началото на м. юли група туристи от Мездра, Враца и Роман 
осъществиха тридневно пътешествие в Осоговската планина. Ос-
новната цел на туристическата проява, която е включена в спорт-
но-туристическия календар на Община Мездра за 2022 г., беше 
изкачване на първенеца на Осогово - връх Руен (2251 м), а органи-
затори - Евтим Евтимов и инж. Делян Дамяновски. 

Изкачването на върха беше извършено по класическия маршрут 
с дължина около 14 км в едната посока и денивелация приблизи-
телно 700 м, с изходна точка м. „Трите буки“, през заслон „Прева-
ла“ и крайна точка вр. Руен. След 4-часов преход до граничната 
пирамида №91 на българо-северномакедонската граница достиг-
наха 39 души, водени от опитните планинари Цветан Цеков и Тони 
Чолаков. Доайен сред тях беше 69-годишната Веселина Павлова, 
а най-млади - 15-годишният Едислав Георгиев и 20-годишният Ра-
доил Павлов. На връщане от Руен най-държеливите изкачиха и 
съседните върхове Мали Руен (2230 м), Шапка (2188 м) и Църни 
камък (2069 м). 

По време на тридневния си воаяж в западния дял на Осоговската 
планина любителите на природата от трите съседни града разгле-
даха някои от културно-историческите забележителности в гр. Кюс-
тендил, сред които късноантичната и средновековна крепост „Хи-
сарлъка“ и Художествена галерия „Владимир Димитров-Майстора“, 
и посетиха Земенския манастир „Св. Йоан Богослов“. 

Изкачването на Руен е поредната организирана проява на тури-
стите от Мездра, Враца и Роман през т. г. В началото на м. юни те 
изкачиха връх Любаш (1399 м) - първенец на едноименната плани-
на, и връх Стража (1389 м) - първенец на Парамунската планина, в 
Трънския край. Следващата експедиция е през м. август - до Доло-
митите в италианските Алпи.

На 24 юни 2022 г. 

ЮЛИ ПУХАЛСКИ 
- театрален режисьор и актьор, ценител на Прекрасното и 

автор на изречения, една от емблематичните фигури в култур-
ния живот на гр. Мездра през последните повече от четири 
десетилетия, също навърши 70 години! 

Най-сърдечно му пожелаваме да му наспори Господ здраве, 
дълголетие и още много спиращи дъха му моменти в живота! 

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, ЮЛИ! 

ДО ВРЪХ РУЕН И НАЗАД
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