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“Поетична Вечер с
поетесата Петранка
Божкова”

Това гласеше на плаката ,
залепен на страничния вход
на читалището. Вратата бе-
ше остъклена и светлината
на слънцето осветяваше за-
лепеното платно хартия, та-
ка силно, че можеше да се
прочете написаното, дори
когато си вътре. От другата
страна на вратата., въпреки
че беше написано „поети-
чна вечер”, в ранния 5-ти
час от деня все още беше
много светло. Като топъл ле-
тен ден.

Младото момче се за-
изкачва нагоре по стъл-
бите. Около него имаше
възрастни хора. Пове-
чето жени. Те също с ба-
вни и трудни стъпки се
качваха нагоре. Беседа-
та щеше да се проведе
на последния, трети
етаж. Без да се бута, той
стигна до малката зала.
Дървен под и стари зе-
лени седалки се стелеха
на редове из помеще-
нието. Малко бюро, ко-
ето по-скоро прилича-
ше на чин, беше поста-
вено пред аудиторията.
От страни – пластмасо-
ва дъска, изписана с
маркер. Текстът там на-
подобяваше песен, си-
гурно преди това или
предния ден тук са има-
ли репетиция някои
хористи.

Младежа си избра ед-
но място, по-напред.
Седалките бяха механи-

чни и можеха да се сгъ-
ват. Както седалките в
голямата зала на чита-
лището, където е голя-
мата сцена. Но тези си
седяха отворени, чакаха
своите посетители. Бяха
стари и износени, от лъ-
скава, твърда материя.
Сигурно годините ги
бяха научили, че не е
нужно да се мъчат тол-
кова, че да се затварят
всеки път, когато аудио-
трията си заминеше. А
може би  вече бяха пре-
калено стари, за да го
правят.

Въпреки прииждащи-
те хора и подготовката,
суматохата и шумът не
бяха големи. Поставяха
се книги и различни ма-
териали на бюрото, а хо-
рата си избираха места.
В крайна сметка не дой-
доха много слушатели.
Това беше някак си тъж-
но за красивия Балчик.
Градът на културата и
фестивалите. А млади,
млади нямаше изобщо.
Само юношата, който се-
деше мирно и оглеждаше
хората около себе си.

-Абе видя ли, долу са
отворили нов магазин
за втора употреба. Оня
ден ходих там, много
хубави работи има.

-Ама къде, къде?
Жените се движеха и

сядаха по двойки и си
приказваха обикновени
работи от ежедневието.
Така три жени, от далеч
се виждаше, че са заед-

но, пожелаха да седнат
една до друга. Седалки-
те по страничните линии
бяха комплектовани по
три. Но там седеше и
младежът. Жените мина-
ха покрай него. Две от
тях седнаха от дясната
му страна. Третата сед-
на отгоре му – на после-
дното, крайно място.

Побиха я тръпки. Беше
седнала върху призрак.

Момчето бързо се из-
прави и се измести. Ма-
кар да беше в тази неви-
дима форма вече от пе-
тдесет години, така и не
можа да свикне с чувс-
твото, когато някой жив
минеше през него. Тръ-
пките и мерзкото усе-
щане минаваха и по два-
ма им. Той си избра но-
во място и седна на зад-
ния, по-висок ред. Ситу-
ацията го обиди и той
започна да се нервира.
Както всеки път от как-
то беше се превърнал в
призрак. А станеше ли
нервен, бързо побесня-
ваше. Не можеше да се
контролира и тогава, тога-
ва правеше това, което пра-
вят призраците. Убиваше.

Но сега трябваше да
направи усилие, трябва-
ше да се контролира. Ис-
каше да слуша поезия.
Много неща се случваха
в читалището – концер-
ти, рецитали, пиеси, но
не всичко му допадаше.

Слабата фигура на по-
етесата се беше изправи-
ла и с книжка в ръка тя

приветстваше всички.
Започна своето четене.
Стихотворение след сти-
хотворение. Обикновени,
леки думи, заплетени в
простата и светла същ-
ност на живота и ежедне-
вието. Призракът – мом-
че на седемнадесет годи-
ни, облечено в изтъркани
джинси и пуловер, седе-
ше на последния ред и жа-
дно поглъщаше всеки
стих, всеки ред, всяка ду-
ма. Светлина, надежда и
истина изригваха във въз-
духа. Момчето сякаш мо-
жеше да ги види, като лъ-
чите на Слънцето, когато
си пробиват път през об-
лаците. Имаше чувство-
то, че не слуша просто
стихове, а заклинание. Ма-
гия, която го успокояваше
и уравновесяваше.

Усмивка озари лицето
му. Но не като онази –
зловещата, която праве-
ше преди да посегне на
живота на някой жив. А
младежка, радостна,
блажена усмивка. Усми-
вката на щастието. Усми-
вката от живота му.

Днес той нямаше да
убива. Думите усмириха
прокълнатата му душа.
Думите на поетесата.

„Ако можем веднъж
да спестим мълчаливо

по една внезапна обида,
може би ще боли, ще

ни бъде горчиво.
Но самотата
ще си отиде.”
   П. Божкова

Игор КОСТ

ÏðèçðàêÑúëçè, öâåòÿ,
àïëîäèñìåíòè

Поетът Георги Йовчев поздравява поетесата Петранка
Божкова                                                        Фото: Н. Мирчев

Това е резултатът, ко-
гато по пътеката на пре-
живяното в чувствата на
човека ни поведе Пет-
ранка Божкова на 4 ап-
рил 2012 г. в малката за-
ла на балчишкото чита-
лище „П.Хилендарски”
с последните си две сти-
хосбирки: „Брод към
небето” /2002/ и „Думи
по пътя” /2007/. /Други-
те и две стихосбирки
са:”Но чудо няма” 2002
и „Пепел от илюзии”
1997/. Така нашата зем-
лячка от с.Лясково,
общ.Добричка, завър-
шила Икономически те-
хникум, гр.Добрич и
ВТУ „Св.Св.Кирил и
Методий”, с отпечата-
ни творби в различни
издания, кореспондент
на Радио Варна, автор-
ка на сценария на доку-
менталния филм „По-
чакай, слънце”/2003/,
носителка на една наг-
рада, използвайки цита-
ти от Библията се изп-
рави пред нас. Усмихна-
та и жизнерадостна, тя
непринудено и уверено
ни поведе в дебрите на
словото, за да ни разк-
рие тайните, скрити в
него. В „Малка нощна
приказка” тя ни съоб-
щава, че :”Светът не е
голям, приятелю/такъв
изглежда само късно ве-
чер,/когато те притисне
самотата/ в ъгъла с въп-

росите си вечни.” Крат-
ко, останала вярна на
своята душа и чувство
за справедливост, тя ни
изненада със своята си-
гурност, въпреки бури-
те в нашето съвремен-
но общество. Дори в то-
зи момент тя не забра-
вя изконните явления в
нашата литература –
Д.Дебелянов, Д.Габе,
Ив.Пейчев, Хр.Фотев.
на Елка Няголова, на Са-
шо Серафимов, на сво-
ята дъщеря Яна, тя бла-
годари с магията на
словото, с онова, което
е скрито между редове-
те. Заедно с нея пихме би-
стра вода от „Чешма на
пътя”: „но щом приседнат
тук от път далечен/жени,
мъже, и старци, и деца/от
твоя извор ще отпиват ве-
чност,/ще се превръщат
капките в слънца…/”

Литературното чете-
не беше придружено с
интересен коментар от
поетесата за силата на
водата. „Душата на дър-
вета и цветя” – така я на-
рича в своето стихотво-
рение „Предупрежде-
ние” магьосникът на
думите Христо Фотев.
През 2006 г. П.Божкова
печели първо място в
Първия национален по-
етичен конкурс „Хр.Фо-
тев” Бургас. И неслу-
чайна и е тази награда,
защото авторката не че-

теше своите стихове, тя
рецитираше вдъхнове-
но наизуст. Навсякъде
думите и намираха сво-
ето място без усилие,
без излишно обясне-
ние. За миг онемях, не-
що в душата ми се при-
таи /нали и аз уж пиша
стихове/, възхитен от
нейното откровение и
мигновено се опитвах
да си отговоря на въп-
роса къде тази крехка и
нежна жена е скрила та-
зи кремъчна сила. Не-
забравимо ще остане впе-
чатлението ми, когато раз-
каза за своите родители, за
тримата братя на своя ба-
ща, за любовта и към бъл-
гарските народни песни,
които пее с трепет.

Рецитирайки съкро-
веното, скритото в ду-
шата и, гласът и издай-
нически потреперваше
с носталгия по нещо не-
обратимо минало, но
вече осъществено. Забе-
лязах, че мнозина от
присъстващите скришом
бършеха сълзите си.

Ненапразно в книгата
си „Аплодисменти” ак-
трисата Людмила Гур-
ченко възкликва:”Какво
повече за един човек на
изкуството от сълзи,
цветя и аплодисменти”.
А в този априлски ден
те бяха налице в залата
с Петранка Божкова.

Георги ЙОВЧЕВ

Извършва ремонти на всички видове покриви;
Ремонт на цигли, хидроизолация и конструкция на

покриви; сваляне на стари цигли и монтиране на нови,
тенекиджийски услуги, монтаж на водосточни улуци и

водосточни тръби, монтаж на гипскартон и
топлоизолация. Направа на нов покрив. За всички

дейности - договор и гаранция, с 20% отстъпка.

Òåë:0899 175 266
0887 716 779

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !
Фирма “Хаджиев” гр. Добрич

Çà ïîåçèÿòà...
Стиховете на съвремен-

ните поети са израз на ин-
тимните вътрешни състо-
яния на човека, на негови-
те копнежи и сънища, на
неговия свят, в който се ог-
лежда бъдещето, върху ос-
новите на миналото.

Това се отнася и до
поезията на добричката
поетеса Петранка Бож-
кова, която наскоро гос-
тува в Балчик по покана
на Литературен клуб
„Йордан Кръчмаров” и

превърна срещата във
вълнуваща поетична
вечер, в която звучеше
нейното топло, нежно и
оптимистично слово.
Една модерна поезия,
която ни препраща към
личността на авторката
с изразните средства на
много леката, философ-
ска ирония и самоиро-
ния, с използването на
красиви метафори, а
дълбокият подтекст ин-
терпретира злободнев-

ното и мимолетното,
обобщено и въплътено
с оригинална лексика в
идея. Поезия, която ни
отправя послания към
човека, с неговите пре-
живявания и копнежи, с
неговите болки и пори-
ви на ранимо същество.
Стиховете на П.Божкова
са изповед, излязла от
душата, вълнуваща се от
духовното, но и не по-
малко от вечните проб-
леми на битието. А ре-

шението им авторката
дипломатично оставя
на нас, читателите.

Една от стихосбирки-
те и носи метафорично-
то заглавие „Брод към
небето”. То ни дава на-
деждата, че още има / и
навярно винаги ще го
има/любов, вярност и
човешка мъдрост. И
че”още може всичко да
спасим” – както заявя-
ва Петранка Божкова.

Мария АНДРЕЕВА

ЩО Е ТО ОРГАНИЗИРАНА

ПРЕСТЪПНОСТ?

À  Í  Å  Ê  Ä  Î  Ò  È

Иванчо пита Марийка:
-Марийке,ако имаш

годишен доход над 1ми-
лион лева знаеш ли в кой
момент ще попаднеш в
полезрението на орга-
низираната престъпност ?

- Ех,Иванчо,и ти сега!
Откъде мога да знам та-
кива сложни работи?

-Ами много просто ,бе
Марийке! В момента ,в
който подадеш данъчна-
та си декларация.

ЩО Е ТОВА ПОПУЛИЗЪМ ?

Синът пита баща си:
- Тате, кога ще ми ку-

пиш учебници и тетра-
дки? Вече съм в пети
клас.

- Криза е, сине.Няма пари.

- А като е криза,защо
пиеш всеки ден уиски?

- А а а  , с и н е ,  н е
б и в а  д а  г о в о р и ш
та ка !  Т а  това  е  по-
пули зъ м .

Специални великденски пакети в хотел
“Балчик” - за 3 и 2 нощувки

Резервации на тел: 0579 7 28 09

Бодил ТРЪНЧЕВ




