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Любов, налей ми чаша вино
и светлините угаси.
Да може на Луната синьото
да гали твоите коси.

Когато по устните ми
думи застинат,
не питай дали те обичам.
Когато по пръстите ти
лед е преминал –
аз зная защо си различен.
Защо ме преследваш?
Пораснахме вече.
Защо аз не искам
да видя оная магия,
в която уви я,
душата ми, за да я дебнеш.
Не може ли просто
да си поговорим?
Добър си. Добра съм.
Такъв е животът ни –
плетена кошница
От циганка, търсеща Рая…
Далече е краят,
дай вино, любими!
Дай знак, че
това е съдбата ни.
Преплетени –
твоето – с моето име.
Проклети – от обич замаяни.

Звездите пък – сърца коралови
–
да се посипят като стон,
като безумие над залива,
над морския му баритон.
Любов, да бъде вечно лято!
Доливай чашите, не питай!
Красиви като в сън душите ни
над пясъците ще се скитат.

Участници в Литературната вечер “Любов, налей ми чаша вино”в Каварна на
12 февруари 2020 г.
Фото: Николай МИРЧЕВ
На 12.02. 2020г. се състоя
вечер на поезията и виното „Любов, налей ми чаша
вино”. Организатори на
събитието бяха
НЧ „Съгласие – 1890” –
гр. Каварна и ХГ „Христо
Градечлиев”. Залата в галерията се оказа тясна да
побере всички любители
на красивата и стойностна
поезия, както и ценителите на хубавото вино.
В началото на вечерта водещата на мероприятието
Мариана Лазарова прочете няколко вдъхновяващи
и интересни факти за любовта и виното, които бяха
основна тема на самото
събитие.
След приветствието, отправено от уредника на
ХГ „Христо Градечлиев”
Галина Димова, за доброто настроение на всички
се погрижи малката Десислава Костова, чиито
прекрасни
изпълнения
на пиано настроиха присъстващите на поетична
вълна.
Керанка
Далакманска
– ръководител на литературния клуб при читалището в Каварна - даде
старт на поетичния рецитал, представяйки литературния клуб от съседния морски град Балчик.
Негов ръководител в момента е собственикът на
издателство
„Мартине”
– гр. Добрич – Николай
Мирчев. Членовете и на
двата клуба, представяни от г-жа Далакманска,
прочетоха прекрасни любовни стихове под нежния музикален съпровод
на пиано от талантливата
Теофания Христова. Романтичната
обстановка
в залата, приглушеното
осветление,
светлината
от свещите и искрящото
вино в кристалните чаши,
създадоха
неповторима
красота и уют по време на
целия рецитал.
От Балчик стихове за любовта и виното прозвучаха
в изпълнение на : Иванка
Стоянова, Надя Митева,
Веселин Романов, Добри
Георгиев, Георги Йовчев,
Димка Малева, Пенка
Димитрова, Росица Димитрова, Иван Статев. Маруся Костова – главен редактор на вестник „Балчишки
телеграф” – отправи поздрав към всички организатори, гости и участници.
С много настроение и
чувство
стихотворения
прочетоха също и Керанка Далакманска, Албена

Алексиева, Таньо Божков,
Андрейана Цонева, Аниела Георгиева, Павел Павлов, Анна Томова, Бистра
Тодорова – от Каварна;
Мая Чалъкова и Параскева
Атанасова – от село Българево; Стефан Жечев – от
гр. Шабла.
Всички стихове бяха прекрасни, с полъх на романтика, любов и нежност.
Във втората част на вечерта Ивелина Павлова
– секретар на НЧ „Съгласие-1890” – гр. Каварна
представи тричленното
жури, което класира, дегустира и оцени всички
домашни вина, участвали
в надпреварата за най-добър еликсир за душата.
Председател на комисията
бе Ани Костова – винен
технолог и производител
на грозде и вино „Kaliakra
Wine Cellar”. Останалите
членове на журито бяха
Стоян Койнов – началник
отдел в Община Каварна и
Деян Дуков – собственик
на заведение и дипломиран дегустатор.
Ани Костова разкри критериите за оценка на вината – цвят, аромат, вкус
– и обяви победителите.
Добави също, че в състезанието са участвали 19
много добри вина. Двете първи награди за бяло
вино грабнаха Детелин
Каменов и Красимир Кирилов от гр. Каварна със
сортове съответно мускат
и ркацители. Второ място бе присъдено на инж.
Димитър Димитров от гр.
Каварна за неговия сорт
мускат.
В категория червено вино
двете първи места бяха
за Танер Хайредин от гр.
Каварна и неговото вино
тип „букет” и Никола
Колчев от гр. Балчик,
спечелил конкурса с напитка каберне и мерло. С
втора награда бе отличена и единствената дама в
надпреварата – Йорданка
Денева от гр. Каварна – за
нейното вино - сорт липа.
Всички отличени получиха грамоти и подаръци,
осигурени от ръководството на читалището и
Община Каварна. Литературен клуб „Йордан
Кръчмаров” получи специална грамота за отлично представяне в поетичния рецитал и конкурса за
вино.
Вечерта завърши с коктейлна част. Почерпката
от разнообразни хапки
и мезета, които чудесно

хармонираха с предлаганото вино, бе осигурена
от дамите от ИНЪР УИЛ
КЛУБ – Каварна. Специални
благодарности
към тях. Наливните вина
бяха осигурени от Ани
и Десислав Костови –
производители. Всички
участници и гости имаха
възможност да дегустират
участвалите в конкурса
напитки, подредени, надписани и красиво аранжирани в стъклени бутилки
от уредника на художествената галерия Галина
Димова.
Като участник в литературното четене бих искала да благодаря на всички
организатори на събитието; на ръководството на
НЧ „Съгласие-1890” – гр.
Каварна и всички негови служители; на Община Каварна; на журито,
оценило и дегустирало
всички домашни вина в

конкурса; на ИНЪР УИЛ
КЛУБ – Каварна; на Теофания Христова и Деси
Костова – за чудесното
музикално оформление;
на всички участници в поетичния рецитал; на всички медии и журналисти,
дошли да отразят събитието. Специални благодарности и към Николай
Мирчев – за подкрепата и
съдействието.
Както е казал Робърт Луис
Стивънсън – шотландски
романист, поет, есеист и
автор на пътеписи - „Виното е поезия в бутилка”.
Дано по-често да има
такива моменти, в които споделяме бутилки от
емоции, чувства, вълнения и вдъхновения с нашите приятели по перо от
Балчик.
Анна ТОМОВА
Секретар на НЧ
„Съгласие - 1890”
Каварна

САТИРИ ОТ ДОБРИ ГЕОРГИЕВ
/БАЛЧИК/
„Корона Вирус”
Животът не отива на добре,
жена ми на „Корона вирус” ме кълне.
Но аз вземал съм спешни мерки –
червено вино със джумерки.
Последно „Сбогом”!
Изпратихме свекървата с цветя и рози.
Простихме й за дългите тормози.
Издигнахме й паметник, същински замък
и надпис „Зло да спи под камък!”

На сутринта, зората срещнали
под погледа на раковините,
под слънчевата златна пещ,
стани, налей ми още вино.
Любов, преляла всички
граници,
не спирай този шантав рок!
Това не е последна страница!
Това не е последен срок!
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Не пускай топлите ми длани!
Да бавиш ритъма недей!
Така ще победим смъртта и …
Червено вино ми налей!
ВЪПРОС НА ДИМКА МАЛЕВА
/Балчик/
Питам?
Два калема върху старата лоза
ми направиха във двора чудеса.
Това любов ли е ?
Минаха година – две
и реколтата дойде.
Това любов ли е?
Плодовете се множиха,
гроздовете нависиха.
Това любов ли е?
Еликсирът виното червено
бе наградата голяма.
Това любов ли е?

5 000 рози ще разнасят
аромат в курорта Албена

Скърцат ни ставите!
Скърца ченето.
Скърца ни даже и дюшемето.
Ала се питам: „Защо ли, Боже,
спря да скърца брачното ложе?”
Вибратор
Бабата – какво й става?
Все се мръщи, вдига врява.
Тоя, дето ни сдобрява,
нито мърда, нито шава!
Плаших го веднъж със ножа,
пих виагра, пих и бира,
ала пустата му кожаЩе си търся май заместник,
по обява в някой вестник,
но не искам за дубльора
да научат много хора.
Мойта баба е диктатор,
аз и зъбките й зная,
ще й подаря вибраторда миряса най-накрая!
Нощес отвлякоха жената!
Вълни щастливи ме обгръщат.
Хич не ми пука за цената,
с условие – да не я връщат.

Розариумът в курорта
Албена впечатлява туристите с разнообразие от
розови насаждения. Тя
е един от най-атрактивните паркови акценти в
съвременната визия на
комплекса.
5000 ароматни рози и
тази година ще придават
романтика на разходката във ваканционото селище. Гостите ще бъдат
опиянени от аромата на
българската и иранска
маслодайна роза, на три

вида японска и истинска
китайска роза, бурбонска, галска и мускусна
роза.
Розариумът на ваканционно селище „Албена”
е проектиран през 2004
г., а изграждането му започва още на следващата
година. Решен в пейзажно-геометричен
стил,
той се състои от четири
обособени експозиционни пространства.
Върху почти 6 декара
площ гостите на Албена

могат да видят богата колекция от сортове, която
съперничи на най-известните розови градини
в Европа.
ред красивите цветове
може да се видят три
вида японска и истинска
китайска роза, българска
и иранска маслодайни
рози, бурбонска, галска
и мускусна роза, бялата
роза на Йорк, портландска, шотландска и английска роза, еглантерия,
мъховидна роза.

