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АНТИЧЕН РИТУАЛ ОЖИВЯ НА „КАЛЕТО“
За осма поредна година в
навечерието на Трифон Зарезан - 14 февруари по стар стил,
в Археологически комплекс
„Калето” в гр. Мездра, се проведоха Дионисиеви празници.
Организатори на събитието
бяха Община Мездра и Археологически комплекс „Калето“,
а водещ - управителят на комплекса Маргарита Дамянова.
Атрактивната проява събра на
едно място множество граждани и гости на нашия град, сред
които бяха кметът на Мездра
Иван Аспарухов и председателят на Общинския съвет Яна
Нинова.
По време на Дионисиевите
празници в подножието на античната и средновековна крепост „Калето“ оживя античен
ритуал в чест на старогръцкия
бог на умиращата и възраждащата се природа, на виното, лозарството и веселието,
изпълнен от Театрална група
„ТЕМП“ при Военен клуб Враца. Талантливите млади
артисти с художествен ръководител и режисьор Георги Врабчев пресъздадоха ритуално
разливане на виното в духа на
древните орфически традиции,
съчетано с огнен пой и зрелищна хореография под звуците на
мистична музика.
Приветствие към зрителите
отправи директорът на Регионален исторически музей
- Враца Георги Ганецовски,

В ПАМЕТ НА АПОСТОЛА
НА СВОБОДАТА
С поклонение пред бюст-паметника на Васил Левски
на 18 февруари гражданството на Мездра отдаде почит
към паметта и делото на Апостола на свободата. Възпоменателната проява, организирана от Община Мездра, беше посветена на 149-ата годишнина от гибелта
на националния герой.
Пременени в гвардейски униформи, на почетна стража пред паметника на Левски, въздигнат през лятото
на 2015 г., застанаха деветокласниците в СУ „Иван
Вазов“ Мария Цекова, Радостин Николовски и Пламен
Петков, командвани от родолюбеца Евгени Кучков.

който разказа за най-ценните
находки, открити при теренните археологически проучвания на „Калето”, припомни
корените на митологичния
култ към „Огнесъздания“ бог
Дионис и неговата религиозно-културологична връзка с
християнския му наследник
Св. Трифон Зарезан.
За епилог на празничната
програма танцьори от Ансамбъл „Мездра“ към НЧ „Просвета 1925“ с художествен
ръководител и хореограф Мирослав Аспарухов изпълниха
тематична танцова композиция, посветена на Трифон За-

резан, която включваше танци
от различни етнографски области на България.
По традиция по време на
събитието посетителите на

комплекса имаха възможност
да отпият греяно вино, приготвено по автентична средновековна рецепта и осигурено от
Винарна „Типченица“.

ВПо стародавна
ТИПЧЕНИЦА
ПОЧЕТОХА ТРИФОНследЗАРЕЗАН
което поръси главините
традиция на
14 февруари жители и гости на
село Типченица - люлка на лозарството и на пипиниерството
у нас в миналото, а понастоящем един от водещите центрове на винопроизводството в
Северозападна България, почетоха Трифон Зарезан. Честването на празника се състоя в
местността „Гло̀жето”, а организатори бяха Кметство Типченица и НЧ „Съзнание-1899”
със съдействието на фирма
„Скай клуб“, която стопанисва
около 350 дка лозови масиви в
землището на балканджийското селище, засадени с уникалния регионален сорт Врачански мискет, Шардоне, Рубин и
Каберне Совиньон.
Водосвет за здраве отслужи
енорийският свещеник отец
Васил Николов, който отправи Молитва за благословение
на ново вино: „Господи, Боже
наш, Който си благ и човеколюбив, Ти си ни дал лозния
плод за наша наслада и храна,
благослови това ново вино
и дай на ония, които с вяра в

ЦЕНА: 0,40 лв.

Тебе ще пият от него, да бъде
за здраве и радост, но не и за
опиване и безчинства. Защото Ти си, Kойто благославяш
и освещаваш всичко и затова
прославяме Твоето трисвето
име - на Отца и Сина и Св.
Духа, сега, всякога и во веки
веков. Амин!”.
Самодейци от местното читалище пресъздадоха народни
обичаи, характерни за деня
на Св. Трифон, след което
най-възрастният
Трифонец
- 70-годишният Николай Ва-
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силев, извърши ритуалното
зарязване на лозята, придружено от наричания за берекет.
„Ой ти, лозе типченско, бъди
благословено!, благопожела
Бай Никола. По весло грозде
от пръчка, тонове грозде от
лозе, на всички стопани, стопани миряни, гроздовете да
станат големи като нянките на
типченски булки! Зли сили, болести, градушки и некадърни
политици да стоят далече от
лозята типченски!“ Той отряза
по три пръчки от три корена,

с пепел от коледния бъдник и
ги поля със светена вода от Богоявление, за да дадат обилно
грозде.
След него лозарските ножици, наричани от тукашните
стопани „кондe”, хванаха управителят на Винарна „Типченица“ Велин Джиджев, главният
технолог на винарната инж.
Надя Минева, кметът на Мездра Иван Аспарухов, председателят на ПП АБВ Румен Петков, кметският наместник на
Типченица Георги Димитров,
спомоществователи и др.
За празничното настроение
на присъстващите се погрижиха Духов оркестър „Вършец“ и танцьори от Ансамбъл
„Мездра“, които изпълниха
„Родопски танц“. Накрая домакините и техните гости седнаха на обща трапеза, на която
не липсваха маркови вина на
Винарна „Типченица“ от сериите „Vratitza“, „Tochka“ и „Oak
Barrel“, отличени с медали
на редица престижни междунарoдни винени конкурси.

Поетичен рецитал в памет на Апостола изнесоха
Група за художествено слово с ръководител Лилия
Христова и Група „Приказен свят” с ръководител Валентина Цекова към Център за подкрепа за личностно
развитие, а Вокална група „Детски свят“ с художествен ръководител Анета Петкова изпълни „Песен за
Апостола“ и „Българийо, обичам те”.

С едноминутно мълчание и падане на колене присъстващите почетоха паметта на безсмъртния идеолог
и организатор на българското националноосвободително движение. Венци и цветя на признателност бяха
поднесени от името на Община Мездра и на Общинския съвет, ПГ „Алеко Константинов“ и ПГ по МСС,
Детска градина „Мир“, ВМРО - Мездра и др. Цветя
пред бюста на Апостола положиха много граждани,
деца и ученици, сред които беше и Пенка Георгиева,
почетен гражданин на общината и един от основните
спомоществователи за изграждането на паметника.
С факелно шествие под наслов „Нужен си ни и днес,
Апостоле“ същия ден вечерта паметта на Васил Левски ще почете и Иновативно основно училище „Св. св.
Кирил и Методий“ - гр. Мездра.
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ЗАПОЧНА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЗАКЪСНЕЛИ ДУМИ ЗА Д-Р ПЕТКОВ
ДВЕ НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
In memoriam

В изпълнение на Проект
„Център за обществена подкрепа и Дневен център за
подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в
община Мездра“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
г., Община Мездра започна
да предоставя две нови социални услуги, предназначени за деца с увреждания и за
деца в риск. Това са Дневен
център за подкрепа на деца
с увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа.
Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства
предоставя комплекс от дейности и грижа в общността за деца с увреждания, с
които ще се осигурят условия за тяхното обслужване
през деня, отговарящо на
потребностите им. Новата
социалната услуга предлага
цялостно обслужване през
деня, което задоволява ежедневните здравни, социални
и рехабилитационни потребности на децата с уврежда-

ния, както и организацията
на тяхното свободно време
и лични контакти, предоставянето на храна и време за
игри и отдих, подобряване
качеството на живот на децата с увреждания и техните
семейства.
Дневният център разпо-

лага със специализирано
оборудване и обзавеждане,
в зависимост от конкретните потребности на децата.
Той е с капацитет 30 места
за целодневна и почасова
грижи за деца с увреждания до 18-годишна възраст
и 60 консултативни услуги.

Всички услуги се предоставят целодневно и почасово.
Центърът за обществена
подкрепа (ЦОП) предоставя
комплекс от социални услуги, предназначени за деца и
семейства, с цел предотвратяване изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции,
превенция на насилието и
отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение
в умения за самостоятелен
живот и социална интеграция на деца от институции,
консултиране и подкрепа на
семейства в риск, оценяване,
обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа
на деца с поведенчески проблеми и прояви. В него се
осигуряват услуги за спешен
прием на деца или деца и
родител/лица, които полагат
грижи за детето в случай на
кризисна ситуация, като за
целта са създадени 4 места
за спешно настаняване. Капацитетът на Центъра е 100
консултативни случая.

БЕЗПЛАТНИ ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА
ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В ОСЛЕН КРИВОДОЛ

Повече от 40 възрастни
хора от Ослен Криводол се
възползваха от безплатните
очни прегледи, извършени в
началото на месец февруари
от столичния офталмолог
д-р Радослав Янакиев. Освен профилактичен преглед
на зрението, всеки от пенсионерите имаше възможност
да си избере подходяща
рамка за своите очила. Изработването на очилата и на
рамките също са безплатни
за хората от селото.
Инициативата е на сем.
Янакиеви - собственици на

очна оптика в София, които
имат къща в Ослен Криводол и възнамеряват да се установят да живеят за постоянно тук.
„Огромна е благодарността ни към сем. Радослав и
Йоана Янакиеви, които сами
инициираха тази благородна
кауза, сподели по този повод
кметският наместник на селото Роман Иванов. Щастливи сме, че хора с големи
сърца и добри души стават
част от нашата общност и
с радост споделят опита и
уменията си!“

На 28 януари ни споходи
тъжната вест за кончината на
д-р Петко Петков (1940-2022
г.). Той беше не само приятел
на мнозина от нас, жителите на град Мездра, но беше
и много добър специалист.
Спомням си, че когато преди
около четиридесет години
попитах тогавашния главен
лекар на мездренската болница д-р Руси Минев (светла му
памет!) за кого от лекарите да
напиша очерк, той без колебание посочи д-р Петков.
„Кадърен е - каза с присъщото си благодушие д-р Минев,специализирал е вътрешни болести и кардиология. Освен
това е и добър човек...“ Д-р Минев каза и още положителни
неща за моя бъдещ герой, които съм описал в тогавашния окръжен вестник „Отечествен зов“. А когато в продължение на
часове разговарях с д-р Петков за очерка, когато му задавах
куп въпроси и той откровено ми отговаряше, сам се убедих, че
главният лекар е прав. Пред мен се очертаваше един благонамерен, добродушен и отзивчив човек, без капка възгордяване.
Оттогава, та досега си мисля, че в нашия град и община едва
ли ще се намери някой, който да твърди обратното. През десетилетията - като лекар в Районната болница и като завеждащ
отделение в Сърдечната болница - д-р Петков помогна на стотици болни хора, даде им шанс да продължат живота си. Той
лекуваше не само с умението си да поставя точни диагнози и
не само с предписваните лекарства. Той умееше да успокоява,
да дава надежда и вяра, че болежките ще отшумят, че пациентите отново ще стъпят здраво на краката си. А това е по-важно
от предписваните медикаменти, от проведеното с вещина от
него и екипа му лечение.
Голям човек беше нашият доктор. Просто не мога да повярвам, че кабинетът му на личен лекар остава заключен. Когато
отида в Поликлиниката и мина по коридора, все поглеждам
към запечатаната врата. И все ми се иска да почукам, да вляза
вътре и там да ме посрещне благата усмивка на моя приятел.
Уви! Няма го. Напусна ни неочаквано. Смъртта го покоси внезапно. Той, сърдечният лекар, който беше спасил стотици, не
можа да спаси себе си. Никой с нищо не може да го замени.
Само спомените ни за него ще останат. Ще остане и болката в
душите ни, която не може да се лекува.
Жалко, много жалко е, че такива хора си отиват от нас и оставят празнини, които трудно се запълват. Но така е, когато си
живял честно и достойно, когато ден подир ден си раздавал
частици от себе си за здравето на другите и още от младини
си посветил живота си на техния живот. Някой много отдавна беше изрекъл една свещена глупост, че няма незаменими
хора. Не, не е вярно!
Д-р Петков беше и ще си остане незаменим!
Уважавахме те, докторе. И те обичахме. И вярваме, че уважението и обичта ни бяха взаимни. Поклон пред светлата ти
памет!
Кирил Радовенски и приятели
Заповядайте в новооткрития
ПАВИЛИОН ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ
В ГР. МЕЗДРА - „ЗЛАТНАTA СКАРА“
- собственост на „Марая Трейд-11“ ЕООД!

ДЪЛГОГОДИШЕН САМОДЕЕЦ НАПРАВИ
ДАРЕНИЕ НА ГРАДСКОТО ЧИТАЛИЩЕ
Един от доайените на читалищната самодейност в гр.
Мездра - 86-годишният Цоло
Дойнов, подари своя личен
акордеон „Weltmeister Stella
60 Bass“ на Народно читалище „Просвета 1925“. Той ще
бъде ползван за нуждите на
самодейните колективи, които развиват дейност към културно-просветното средище.

Музикалният инструмент е
произведен в Източна Германия/ ГДР през 70-те години на
миналия век от реномираната
компания „VEB Klingenthaler
Harmonikawerke“, базирана
в гр. Клингентал, провинция
Саксония. Отличава се с ярка
тригласна настройка на високите честоти и мощен бас,
което го прави подходящ за

Заведението предлага разнообразни ястия за Вашия дом
и офис - скара, добавки, салати, сандвичи, хотдози и напитки, приготвени от майстора готвач Владислав Нецов!
Ние залагаме на традиционния вкус на храната, качество
и вежливо обслужване!
Павилионът се намира срещу изхода на паркинга пред
Хипермаркет „Ариел“. Очакваме Ви!

повечето стилове на свирене.
Бай Цоло е дългогодишен
самодеец и общественик,
който се ползва със заслужено уважение от местната
общност. Навремето е играл
в танцовия състав към читалището, а впоследствие, вече
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в пенсионна възраст, е един
от основателите и изпълнителите на Мъжка вокална група
„Калето“.
В знак на благодарност НЧ
„Просвета 1925“ връчи на г-н
Дойнов свидетелство за дарение.
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ЛОКО (МЕЗДРА) ПРИКЛЮЧИ
ЗИМНАТА СИ ПОДГОТОВКА
ОФК Локомотив (Мездра)
приключи своята подготовка за
пролетния дял от първенството
по футбол в Северозападната
Трета лига. Тя продължи малко
повече от един месец и протече
изцяло при домашни условия
под ръководството на новия
старши треньор на отбора
Диан Попов.
По време на подготвителния период „железничарите“
изиграха 5 контролни срещи,
в които записаха 3 победи, 1
реми и 1 загуба - те победиха
Левски (Чепинци) с 3:1 (голмайстори: Браиан Асенов,
Валдемар Асенов, Светослав
Бонев), Дрено̀вец с 1:0 (Генади Петров) и Ботев II (Враца)
с 4:2 (Пламен Венелинов - 3,
Антонио Йорданов), завършиха наравно с ОФК Бдин 1923
(Видин) 1:1 (Венелинов) и загубиха от Чавдар (Етрополе) с
1:3 (Венелинов).
Междувременно локомотивци се наложиха с 2:0 над Пещера (Гала̀та) в среща от турнира

за Купата на Аматьорската
футболна лига, с попадения
на Тихомир Динев и Николай
Ганчев, и се класираха за един
от зоналните полуфинали на
турнира, където ще се изправят
срещу победителя от двубоя

Локомотив (Горна Оряховица)
- Локомотив (Дряново).
В края на зимната подготовка
Локо (Мездра) картотекира в
Зоналния съвет на БФС - Велико Търново 7 нови попълнения.
Това са вратарят Васил Вълчев
(21 г., идва от ОФК Костинброд 2012), защитникът Стефан
Стефанов (25 г., ОФК Бдин
1923), халфовете Светослав
Валериев (34 г., ОФК Бдин
1923) и Михаил Иванов (20 г.,
юноша на Локомотив - София),
нападателите Антонио Йорданов (27 г., Монолит - Бяла Слатина), Красимир Ангелов (19 г.,
Витоша - Бистрица) и Тихомир
Динев (19 г., ОФК Костинброд
2012). Допълнително в Областния съвет на БФС - Враца беше
картотекиран 17-годишният
нападател Иван Аспарухов,
който е възпитаник на ДЮШ
на Лудогорец (Разград), а през

последните два сезона играеше в юношеските формации
на Славия (София).
Останалите футболисти, на
които ще разчита клубът през
пролетния полусезон, са вратарят Никълс Петров (17 г.), защитниците Генади Петров (35
г.), Васислав Димитров (31 г.),
Митко Милчев (30 г.) и Стоян
Иванов (20 г.), халфовете Николай Ганчев (38 г.), Николай
Генов (28 г.), Владимир Найденов (27 г.), Пламен Валериев
(24 г.), Гроздан Илиев (23 г.) и
Паоло Петков (19 г.), нападателите Методи Янков (20 г.) и
Светослав Бонев (17 г.).
Първенството в Северозападната Трета лига беше подновено на 19 февруари. В първия
пролетен кръг ОФК Локомотив завърши наравно – 1:1 (Венелинов), като домакин с ОФК
Павликени.
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ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ НА
ШОСЕЕН ПРОБЕГ „3 МАРТ“
За 20-а поредна година в деня на Националния
празник на Република България в гр. Мездра ще
се проведе Републикански шосеен пробег ‚3 март“.
Организатори на спортната проява, традицията за
която датира от 2003 г. насам, са Община Мездра и
СК „Атлет“ - Мездра.
Съгласно наредбата за провеждане на състезанието, участниците в него ще бъдат разделени в
седем възрастови групи: момчета и момичета I-II
клас (родени 2014-2013 г.), момчета и момичета
III-IV клас (родени 2012-2011 г.), момчета и момичета V-VI клас (родени 2010-2009 г.), момчета
и момичета VII-VIII клас (родени 2008-2007 г.),
юноши и девойки младша възраст (родени 20062005 г.), юноши и девойки старша възраст (родени
2004-2003 г.), мъже и жени (родени преди 2002 г.).
Участниците ще се съревновават на дистанции от
300 до 5000 метра.
Необходимите документи за участие в шосейния
пробег са картотеки от Българската федерация по
лека атлетика, копие на акт за раждане или лична
карта заверен предсъстезателен медицински преглед.

Призьорите в отделните възрастови групи ще получат медали, грамоти и парични награди. Общият
награден фонд на състезанието е увеличен с над
500 лв. и вече е 3 090 лв.
Откриването на XX Републикански шосеен
пробег „3 март“ по програма в 10:10 часа на 3 март
2022 г. на градския площад „България“ в гр. Мездра, а награждаването на призьорите по програма
ще стане в 12:30 часа.
Община Мездра си запазва правото да отмени XX
Републикански шосеен пробег „3 март“, ако епидемичната обстановка не позволява неговото провеждане!

ДВА МЕДАЛА ЗА НАШИТЕ АТЛЕТИ
Два медала - един златен
и един сребърен, спечелиха мездренските атлети
на Националния шампионат за юноши и девойки под 20 години в зала,
който се проведе в началото на месец февруари в
„Асикс Арена“ - София.
Изключително оспорвана битка предложи
бягането на 3000 м при
юношите, в което надпреварата за първото място
беше между 18-годишния
Николай Кауфман (СК
„Атлет“) и 16-годишния
шампион в тази дисциплина при юношите под
18 г. Александър Божилов (СКЛА „Митко Ценов
Рънийг Тийм“). Божилов
водеше през по-голямата
част от разстоянието, но
в крайна сметка Кауфман
заслужи титлата с 9:14.93
мин. Втори, само на 43
стотни след него, финишира представителят
на СКЛА „Митко Ценов
Редактор: Мирослав Гетов
Обществена редколегия: Кирил Радовенски, Павлина
Русева, Рени Митева, Светла Дамяновска, Тодорка Василева
Художник - Евгени Кучков Предпечат: Павел Петров
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Рънийг Тийм“ с лично
постижение в тази дисциплина (PB) - 9:15.36 мин.
Извън класирането стартираха Иван Андреев
(СКЛА „Митко Ценов
Рънийг Тийм“), който
пробяга дистанцията за
8:55.30 мин. и Мирослав
Спасов (СК „Атлет“),
който не завърши.
Междувременно Николай Кауфман се класира
на шесто място на 1500
м с време 4:33.67 мин.
Победител в тази дисциплина стана Мартин
Атанасов (СКЛА „Евър“
- Варна) с 4:10.31 мин.
Извън класирането бяга
34-годишният Александър Василев (СК „Атлет“
- Мездра), който спря
хронометъра на 4:21.07
мин.
Следващият Национален шампионат в зала този за мъже и жени, е на
26-27 февруари отново в
столицата.

За рождения си ден почерпи:
• Добри Александров, експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка и сигурност“ - на 20 февруари
В следващите дни рожденици са:
• Ангел Горанов, кмет на с. Крапец - на 26 февруари,
• Наталия Христова-Горанова, директор на ОЦСУД на 28 февруари,
• Валентина Христова, фармацевт - на 3 март,
• Георги Гергов, гл. експерт „Опазване на околната
среда“ в Община Мездра - на 5 март,
• Цеца Костова, зам.-кмет „Стопански дейности, финанси и бюджет“ - на 6 март,
• Мариела Горанова, директор на СУ „Иван Вазов“ на 6 март.

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 21 февруари в 12:00 ч.

e-mail: mezdra21vek@abv.bg
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Задочно литературно четене

Юбилей

МУЗИКАЛНИЯТ ПЕДАГОГ АНТОНИЯ
ГАНЕВА НАВЪРШИ 75 ГОДИНИ

На 9 февруари 2022 г. музикалният педагог Антония Ганева - почетен гражданин на община Мездра за заслуги
в областта на образованието (2007 г.) и почетен член на
Народно читалище „Просвета 1925“ - гр. Мездра (2011 г.),
навърши 75 години.

Антония Ганева е дългогодишен учител по музика в Основно училище „Христо Ботев“, преподавател в Детската
музикална школа при НЧ „Просвета 1925“ и художествен
ръководител на Групата за стари градски песни „Мездрея“
към градското читалище.
По нейна инициатива през учебната 1995/1996 г. в ОУ
„Христо Ботев“ е разкрита паралелка с разширено изучаване на музика, която ежегодно подготвя и представя пред
местната публика Коледни и Великденски концерти. От
тази паралелка през втората половина на 90-те години на
миналия век е сформирана Детска вокална група „Сладурани” с ръководител г-жа Ганева, която печели престижни
награди на редица международни и национални конкурси
за детска забавна песен, като например „Лачени обувки” в
гр. Берковица (1999, 2000 г.) и „Златен петел” в гр. Велико Търново (2021 г.). Групата работи съвместно с големия
български композитор Хайгашод Агасян, който написва
специално за нея песента „Сладуранчета”.

Антония Ганева има безспорен принос за развитието на
музикалната култура в гр. Мездра и общината. Тя запалва
искрата на любовта към това изкуство в несметен брой
деца. Благодарение на нея стотици младежи и девойки
правят своите първи стъпки в необятния свят на класическата, детската и популярната музика.
Община Мездра поздравява г-жа Ганева с нейния юбилей, като й пожелава здраве, семейно благополучие и много нови радостни моменти в живота, споделени с нейните
близки хора!
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, ТОНИ!
Ф о т о е с к и з

БУКЕТ ОТ СТИХОВЕ, БРЪШЛЯН
И ЛОЗОВИ ПРЪЧКИ
По традиция по случай Трифон Зарезан и Св. Валентин - 14 февруари, Литературен клуб „Христо Ботев“ при НЧ „Просвета 1925“ - гр. Мездра организира литературно четене, посветено на празника на виното и любовта. Поради противоепидемичните мерки, въведени у нас, тази година то протече задочно. Литературното четене премина под наслов „Букет
от стихове, бръшлян и лозови пръчки”.
„Това е така, защото стиховете са самата поезия, бръшляновият лист е символ на Дионис (античното божество на виното и веселието, както и на безсмъртието на любовта и творчеството), а лозовите пръчки - на Св. Трифон Зарезан, сподели
по този повод председателят на клуба Светла Дамяновска. Днес ми се иска ритуално за зарежем поетичното лозе, за да
даде много грозде, а любовните и нелюбовни стихове да се леят силни и вдъхновяващи.“
ТРИФОН ЗАРЕЗАН
(песен)
Трифон Зарезане,
я си ножица вземи
и лозата зарежи,
да наро̀ди, да узрей,
руйно винце да се лей.
Трифон Зарезане,
с винце старо я полей,
мъжка песен запей,
гиди луди младини,
зарезански веселби.
Трифон Зарезане,
резни си я, братко, ти,
като булка да хвърчи,
да нареди на весло
грозд, до грозд - дечица сто.
Дарина Цветкова

СПОМНЯШ ЛИ СИ?…

МОМИЧЕТО С КАФЯВИТЕ ОЧИ

А как ме возеше на колело,
несръчно седнала на рамката,
от камък ли, бабунка*, на кълбо
се отърколихме в канавката.

На залеза в пурпурната позлата
видях момичето с кафявите очи.
Отмина тя до болка непозната,
усмихната сред сияйните лъчи.

А колело - на другата страна
със счупени седалка, спици,
виси спирачката на скоростта,
калниците пък - на осмици.
Па скокнахме, напушвани от смях,
с опърпаните нови дрехи,
ожулените колене кървят,
главите щом са здрави, е утеха.
Посмяхме се и по обратен път
возило бутаме смутени,
деца причакват ни зад близък рът:
„Е, хей, кога ще ви оженим!?”
* Бабунка - неравност на пътя.
Дарина Цветкова

В ЕДИН ЕСЕНЕН ДЕН В МЕЗДРА
Валеше студен есенен дъжд. Скрит под черния чадър от ледените капки,
вървях по Алеята и отново мислех за много неща. Мислите ми просто се
рееха от една тема в друга. „В XXI век е невъзможно да разберем любовта
на Данте към Беатриче, защото в днешното материално време платоничната любов губи своята безценност, превръщайки се само в тема за научни
изследвания, научни дискусии, есета, съчинения, разсъждения. За да разбереш една такава любов, трябва да я преживееш.“ С такива мисли вървях
по улиците на Мездра. Дъждът бавно, бавно се засилваше. Не изпитвах
необходимост да се прибера веднага у дома, въпреки лошото време. Имах
нужда да вървя по улиците на скъпия си роден град.
Внезапно си спомних за онази сцена от романа на Михаил Кремен „Романът на Яворов“, в която ослепелият поет върви по софийските улици с
бастунчето си. Внезапно се спъва в камъче и пада на земята. Но никой не
му помага. Никой не протяга ръка за помощ на клетия Пейо Яворов. Всички го сочат с пръст и казват: „Това е той! Убиецът на Лора!“ Каква ли болка
е носил в душата си при тези клевети тогава поетът? Сърцето ми се сви от
мъка, представяйки си тази покъртителна картина. Сам под чадъра мислех
за любимия си поет, за неговата мъка по Мина, за неговата фатална любов
с Лора Каравелова.
Внезапно спрях. Бях се озовал на едно много скъпо на сърцето ми кръстовище. Не знам как. Не знам защо. Унесен в мислите си не мислех за посоката, в която вървях. Озовал се на този кръстопът, спрях за миг, подпрях
гръб в най-близкото дърво на улицата. Загледах се в сивия мокър асфалт.
Мислите ми полетяха в друга посока.
„Трябва да я видя отново...“ - помислих си с въздишка, от която полетяха
мънички облачета пара студен въздух. Едно врабче се опитваше да се скрие
от дъжда под пейка, точно под улуците на най-близката къща. Погледнах
врабчето и си спомних нещо, което бях чел преди години:
„- Кажи ми колко ме обичаш?
- Колкото сълза на врабче.
- И само толкова?
- Но ти не знаеш, че когато врабчето плаче, то умира....“ Рая Видинска
Калин Топалски
БУРЯ

то си тръгва куцукайки и се изгубва зад планината.
Самите те пъхтят задъхано и си преглеждат раниНякъде там на билото, един разбойник залег- те нал
покъсани и охлузени са, доста натъртени и насисред скалите причаква някой случаен пътник. нени…
Тоя разбойник е разлютеното слънце, червено
от гняв за дето не е успяло да открадне момата.
Разбити са бъчвите, карани за сватбата на момата,
виното се отцежда в деретата, които поят реката,
Черни рошави облаци пъшкат по стръмното
която бързо засища жаждата си и подхваща песен,
като керван катъри, понесли бъчви със вино.
После един се спъва, блъсва се в този пред весело затичва надолу към равнината, за да разканего,
же…
чува се трясък и бялото вино потича отгоре ни.
А по баирите вече едрее тазгодишното грозде,
Гърмят небесни пищови, нож разпорва кесия, зазрява.
монети се сипят, риза се къса, пръска се бро- Само дето ще трябва да почака кръчмаря (и сватеница
бата
и зърната й се изгубват в тревата мокро-полегна дъщеря му). А момичето ще продължи да се
нала.
целува
А дъждът и градушката превиват гората разсъс слънцето и да го лъже. Пък може и наистина
чорлена.
да му пристане...
Угасва гнева на слънцето, набито от керван- 		
Светла Дамяновска
джиите,
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Погледнах синята безбрежност
и закопнях в тоя светъл ден
да я даря с мъничко нежност,
когато мине пак край мен.
О, слънчево, чаровно момиче,
макар че не те познавам дори,
на първа пролет ми приличаш,
и сън недосънуван в зори.
Калин Топалски
ТРОСКОТ
На Р.
„Многогодишно тревисто растение с дълго, пълзящо
коренище с подземни и надземни издънки. Стеблата са
възходящи или изправени, до 50 см високи. Листата линейно ланцетни, с твърда, по ръба грапава петура.
Цветовете са по 1-2 в дребни странично сплеснати
класчета, формиращи 3-7 класовидни клонки в длановидно разперена метлида. Цъфти юли - август.”
Из „Книга на агронома“
И любовта е като плевела:
Появява се там, където не й е мястото;
Изсмуква хранителните вещества,
яде светлината, пие водата и диша въздуха
на културните насаждения (и наслоения);
Дива, безполезна, жилава и неизтребима е –
пълзи и се вкопчва с нокти в пръстта,
точно когато я скубеш най-яростно,
а ако решиш да я прекопаеш, само я
стимулираш още по-бързо да се разпространява
и да обсеби и незасегнатите пространства;
Не се влияе от болести (некрози, увяхвания,
гниенета, налепи, и прочие напетнявания),
дори коронавирусите я заобикалят;
Издържа на суша, суховеи, град и наводнения;
Не я гризат насекоми, пасящите не я обичат;
Ние, хората я обиждаме като я наричаме
с всевъзможни грозни и обидни названия
(Капладжа, Пир, Айрък, Житняк, Белузнак),
но това не я огорчава, нито я обезкуражава;
Не е много красива, не впечатлява, не ухае приятно,
а цветчетата й са скромни и е съвсем нежелана
(направо скандално недопустима е) в райграса
или нежните лавандуловите насаждения
на стерилния ти и подреден на лехички живот...
Бориш се да я унищожиш - усилено пръскаш
с хербицид, ореш надълбоко, пак пръскаш
и пак ореш още по-надълбоко, и пак...
И така, докато в градината на сърцето ти
остане само мъртъв бивш чернозем...
Тя е инат, но и ти си инат. Тя е инат, но и ти
си инат. Тя е... Обаче най-накрая ти я победи!
Но след някой и друг ден - поглеждаш и виждаш:
тя пак нежно се зеленее и разперила тънки ръчици,
помахва с пръстчета в ироничен поздрав към теб,
така, както си е коленичила... Любовта винаги
е пред нас на колене и изглежда, че моли за
милост...
Тя всъщност е непобедима, обаче ние не го знаем.
Безсмъртна и вечна е. Примири се. И престани
да се бориш със нея, защото в тази безкрайна
и базнадеждна война (водена с ръкопашен бой
или високотехнологични химикали и съоръжения)
ти само се изтощаваш, а тя все по-щастливо си
вирее.
Тя е част от собствения ти Рай, макар да не го
осъзнаваш, приемаш, признаваш и вярваш.
И е билката, която някой ден ще те спаси,
ако успееш да я разпознаеш...
Светла Дамяновска
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