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Поезията се ражда от
нашето вътрешно чувст-
во, от влечението на наша-
та душа към всичко прек-
расно. Тя идва от вечния
стремеж на човека да пос-
тигне хармония със самия
себе си, обществото и при-
родата. „А той, човекът –
поет и творец, е надарен с
изключителна чувстви-
телност; той познава по-

проникновено човешката
природа и притежава по-
голяма душевна широта –
той се вдъхновява и гене-
рира чувства, има вълше-
бния талант да предизви-
ква в душата си страсти,
неприсъщи на другите хо-
ра” – допълва  Уйлям
Уърдзуърт.

Така един поет със сво-
ите стихове в стихосбир-
ката „Делникът на един
безделник” и „Рецитал със
стиснато гърло”, издаде-
ни през 2013 и 2014 г. от
варненското издателство
„Колор принт” с художес-
твено оформление на Ва-

лентина Йотова и графи-
чен дизайн на Николай Ди-
митров, разкрива своята
душевност, своите прежи-
велици и страсти, онова,
което е обект на богатия
му вътрешен мир.

Проникновената среща
с поета Валери Станков се
осъществи на 14 януари.
Репетиционната зала на
читалището се изпълни до

край и се оказа тясна да
побере балчишките почи-
татели на поезията. Вар-
ненският поет Валери
Станков е дълбоко свър-
зан с Балчик и културния
живот на града, който е
любимо място за вдъхно-
вение на художници, арти-
сти, писатели и призната
фестивална столица на
Балканите.

Присъстваха членовете
на ли тературния клуб
„Йордан  Кръчмаров”,
много граждани, почитате-
ли на поезията, както и
ученици от Балчишката
гимназия. Вечерта бе отк-

рита с вълнуващо слово от
Росица Шалтева, съпруга
на известния балчишки по-
ет и художник Валентин
Шалтев , почитателка и
приятелка на гостуващия
поет. Тя сподели мисли за
творческите му търсения,
за поезията и книгата в жи-
вота на съвременния чо-
век, заявявайки, че „елек-
трическия ток могат да ни

спрат, но книгите не могат
да ни вземат”.

Кой е Валери Станков?
Какво се е случило с него
през годините? Отговорът
даде самият поет като про-
чете голяма част от стихо-
вете, поместени в послед-
ната му стихосбирка. Сти-
хове, чрез които показва
как възприема и осмисля
себе си и света около себе
си; как намира разреше-
ние и изглажда / или по-
скоро не/ несъвместимост-
та в действителността /в
нашата/; стихове, показва-
щи как мисли поетът, но и
как се забавлява, как наб-

Задушевно и откровено
се почувствахме всички,
дошли на 14 януари в мал-
ката зала на НЧ „Паисий
Хилендарски 1870” Бал-
чик, когато слушахме емо-
ционалната поезия на вар-
ненеца Валери Станков,
роден на 5 март 1956 г.

Поредната стихосбирка
на поета, повод за госту-
ването му в нашия град,
бе „Рецитал със стиснато
гърло”. С вяра в нас, чи-
тателите, той ни чете без
усилие, по-скоро рецити-
ра, стихове, които ни отда-
лечаваха от суетата и ви-
сокомерието, от инерция-
та, която ни побеждава и
не успяваме да се насладим
на живота. Езикът на Ва-
лери Станков е общодос-
тъпен, откровен, който ни
прави съпричастен на пое-
тическата откровеност, съ-
творена в стих.

В „Упражнение на те-
ма”Поезия”  сп оделя:
„…След нас остава шепа
звезден прах,/ и времето
без жалост ни зачерква./
Но Бог ме вижда – праве-
дно живях -/ за теб издиг-
нах простата си черква…”

Тук усещаме момент на

съизмеримост с необятния
свят, на връзка с Бога, чи-
ето лично послание съзи-
раме дори в новия техно-
логичен свят, от който сме
неизменна част.

Затова, ако настъпи „Ден
за миене на прозорци”, аз
ще отида с удоволствие да
го заменя „преди да стана
на кайма”, за да чуя най-
желаното: „Георги, ще те
чакам у дома!”

Деликатна, елегантна, е
поезията на Валери Стан-
ков. От нея дъха чистота,
предизвиква ни към отк-
ровеност, към критично
оглеждане в образа на на-
шия виталитет. Адам пре-
дшества Ева и авторът
обобщава вечната жена
във „Великата измислица
Любов”: „…Аз вече нямам
време за мрази./Пред по-
ртите със райския обков./
Ще мина със последната!/
- онази, великата измисли-
ца Любов.” Разбира се, че
Любов е с главна буква и с
голяма точка на края, коя-
то олицетворява дъното,
на което ни очаква жена с
най-трансцедентното жела-
ние, която възбужда наше-
то любопитство и събуж-

Повече от час продължи
тази магия, която Валери
Станков сътвори със стихо-
вете си.Устремен към Соле-
ния връх на Бога, той пога-
ли всяка душа с невероят-
ната харизма на човек, до-
коснат от Бога.

“Господи, да си поет! -
друго щастие не зная!”-
възкликна поетът и ни оста-
ви без дъх.

Стиховете му звучаха в
хармония с нашите надеж-
ди, мечти, любови ... стра-
хове - животът ни тук, се-
га и отвъд него.

Цветя, автографи, поже-
лания...но това не бе краят.

Ãîëåìèÿò ïîåò Âàëåðè Ñòàíêîâ ãîñòóâà â Áàë÷èê
ñ íàé-íîâàòà ñè ñòèõîñáèðêà “Ðåöèòàë ñúñ ñòèñíàòî ãúðëî”

Валери Станков в
Балчик на 14.01.2015 г.

Репетиционната зала на НЧ “Паисий Хилендарски” - Балчик бе
препълнена с ценители на изящното слово на поета Валери Станков.

Фото: Николай МИРЧЕВ

Срещата продължава във
виртуалното пространство
на социалната мрежа
“Facebook”. Ръководите-
лят на литературния клуб
“Йордан Кръчмаров” Бал-
чик Николай Мирчев пуб-
ликува  запис на рецитала
в YOU TUBE. Гледанията
вече са стотици. А отзиви-
те можем да обобщим с
един от тях:

“Наистина вулканично!”

На 15 януари поетът на-
писа:

“БЛАГОДАРЯ НА
ПРИЯТЕЛИТЕ ОТ ГРАД
БАЛЧИК, които снощи до-
йдоха в НЧ “Паисий Хи-

лендарски” и чуха моя
“Рецитал със стиснато
гърло”.

Откакто се помня, все
слушам, че Балчик ба-
вно потъва в морето.
Сигурно точно поради
тази причина в най-бе-
лия град на България
живеят тъй много летя-
щи хора!

Бог да е с вас, приятели!”
И ние ти благодарим,

Поете, че познахме истин-
ско щастие с твоите сти-
хове! Очакваме те отново
в Белия град с летящите
хора!

Росица ШАЛТЕВА

За една вечер на поезията

людава, но и какво вижда,
какво открива, как се уди-
влява от толкова ясни и
неясни неща; задава мно-
го въпроси и търси отго-
вори, защото не се задо-
волява от елементарните
открития.

Авторовото присъствие
в стиховете е силно, но се
усеща стремеж към овла-
дяване на емоционалната
енергия, избухваща сила
в потока от думи, както се
заявява в предговора на
последната му поетична
книга: „ юнашкият епатаж
е укротен и стихнал до
присмехулн а самоиро-
ния”.  С тази самоирония
и добронамерен хумор са
пропити по-голямата част
от стиховете /около 180 в
последната стихосбирка/.

След литературното че-
тене, което поетът напра-
ви много изразително /зна-
ем как поетите обикнове-
но четат своите стихове/ и
интересно, с малки пояс-
нения и коментари между
стиховете, бе дадена дума-
та на присъстващите за въ-
проси и мнения. Коя е Вла-
да Младенова? Защо не Ви
долюбват в Община Вар-
на? Какво е мнението Ви
за това, което стана в Па-
риж? Въпроси, на които
Валери Станков отговори
и разясни отношението си.

Срещата продължи с
раздаване на автографи и
свободни разговори…

Мария АНДРЕЕВА

Много приятно бе скромното присъствие на роднини и родителите на поета
Валери Станков. Какво по-радостно и удовлетворително за възрастните хора, ста-
нали свидетели на интереса, възхищението, уважението и признанието на таланта,
който всеки един от тях / родителите/ е вдъхнал в някаква степен на поета.    /Б.Т/Çàäóøåâíè îòêðîâåíèÿ íà

ïîåòà Âàëåðè Ñòàíêîâ - â Áàë÷èê
да у нас вулканични чувс-
тва. Втурва се после весе-
ло, с детско въодушевле-
ние, в душата ни, за да из-
живеем заедно най-изкуси-
телния миг.

Така е във всичките 187
стиха – поетът е обхванал
всички мъжки усещания,
доверчиво хвърлени в кра-
ката на Жената. Защото ви-
наги съществува едно доб-
ро начало, което битува в
нашето подсъзнание и ни из-
правя, преди да сме потъп-
кани. В „Какво съм аз”  Ва-
лери Станков казва за себе
си, но и за другите: „Аз знам
на този свят не съм./Не съм
чердже – да си обършеш ке-
ца./ стърча – паве в павиран
калдъръм./ И трънче съм в
петата на крадеца./

Поетът е сред своите
персонажи, взети от емб-
лематичната за Варна Ши-
шкова градинка и от ри-
барската част на Варненс-
кия бряг. Чрез тях ни вну-
шава мъдростта на време-
то,  мили и нежни спомени
от неповторимото морско
детство. И всичко е някак
топло и умиротворяващо.
Хубаво!

Георги ЙОВЧЕВ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

Предмет на поръчката: „Изпълнение на дейности по ремонт и възстановяване на
тематичен парк “ЕХО” - гр. Балчик“.

Мястото на изпълнение е Община Балчик, град Балчик. Крайният срок за
изпълнение на поръчката е месец юли 2015 година.

Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 29.01.2015 г.
Офертите се  подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на

куриер, на адрес:
9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, Общинска администрация - гр.

Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик,

тел. 0579/  7-10-46.
Настоящата публична покана е публикувана под номер 9038147 сайта на АОП.
За въпроси и допълнителна информация: Димитър Димитров, гл. експерт ЕМС,

телефон  0579 / 71065; 0895 554021

Един добър човек

Аз все си обещавам да живея
по много опростени правила-
да си ловя сафридеца на кея,
когато падне есенна мъгла,

да се разхождам привечер във парка
със моето сетре от кадифе

и да си паля скришната цигарка
единствено над чашката с кафе,

на пейката да пия, да мечтая
светът край мен да бъде по-щастлив,
и простичко да свързвам двата края

с графитчето на моя стар молив,

да гледам новините изпод вежди-
и да не си попържам под носа,
и да не храня глупави надежди,
освен ако за всички те не са.

Изял петте хляба и сафрида,
да се издигна в полета си лек-
и всички да рекат, като си ида,

отиде си един добър човек.

Валери Станков, 2014 г.

Как
…как иде вятър от Балкана,

Как дишат сънните гори,
и как базалтът във вулкана

на разтопена лава ври,

как нощем тръсва земетръсът
и няма нито миг покой,

как пътникът, за сън окъсал,
се спира върху прага твой,

как булчето в две бели менци
ти носи вечер три води-

и през делири и деменции
Бог песните ти пак реди,

и как от птичите въртопи
небето на възбог лети,

как хлебеца, дъхтящ на снопи
и на ръкойка, носиш ти,

и как пустинникът от жажда,
разцепва кактуса на две,
така Поезия се ражда-

от векове-за векове.

Валери Станков, 2014 г.




