
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА    21- 27 май 2020 г.        6

с п р а в о ч н и к
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
№ 1 - Ново гробище - Площад Рибарски
07.15, 09.45, 11.15, 13.15, 14.05, 16.15, 17.45
Площад Рибарски - Ново гробище
07.40, 10.20, 11.40, 13.40, 14.30, 16.40, 18.10
№ 3 - Ново гробище - Площад Рибарски
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00*, 08.30, 09.00*, 09.30, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00*, 12.30, 13.00*, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.30, 16.00*, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 19.30

Площад Рибарски - Ново гробище
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30*, 09.00, 09.30*, 10.00, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30*, 13.00, 13.30*, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.30*, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00

Балчик - Албена -  07.20, 08.15, 12.15, 17.15
Албена - Балчик - 09.00, 13.30, 16.30, 18.10
Балчик - Варна - 07.44, 07.45, 08.30, 09.30, 10.00, 11.04, 

11.30, 12.30, 13.14, 13.30, 15.05, 15.30, 16.30, 17.20, 18.00, 18.10
Балчик - Добрич - 07.00, 08,00, 09.20, 10,30, 11.05, 11.40, 

13.20, 14.00, 15.20, 16.30, 17.20, 18.30
Балчик - Стражица - Одърци - Добрич - 07.30, 17,10
Балчик - Каварна - Шабла - 08.30, 09.10, 09.50, 13.20, 16.00
Балчик - Каварна - 10.24, 14.25
Балчик - Тригорци - 07.30, 16.15
Балчик - Църква - 14.00 
ЖП информация Варна - 052/630414
Бързи влакове Вн-Сф - 07.50 (експрес), 11.00, 12.50, 

21.55, 22.20
Автобуси Балчик - София - 09:55, 22.19 (“Юнион 

Ивкони” тел. 0879/356 232), 12.15, 21.15 (“Етап Адрес” 
тел. : 0579/71221, 0894/344 049)
Шофьорски курсове П.Пенев тел.:088/8 99 3710
БЕН ЗИ НО С ТАН ЦИИ
“Ла фи” - тел. 7-65-70
“Калипсо” - тел. 7 30 67; офис 7 24 86
“Попов - Комерс” - ДАП Тел: 7 39 37
ПЪТНА ПОМОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк.”Балик”, бл.34,вх.А 
0888/65 49 19
АП ТЕ КИ
 “Павел Фарм” ЕООД  ж.к “Балик”  ул.”д-р 
Ж.Бончев” 18 пон-събота от 8-19 ч. нед. 9-17 тел. 
0883336927
“Полин-Фарм” ул.”Хр.Ботев” 19 в к-с “Форум” 
пон-събота от 9-21ч. нед  от 8-20 ч. , тел. 0898 91 8228 
ПО ЛИ К ЛИ НИ КА
Регистратура 7 -28-66; 
Национален спешен телефон - 112
Спе шен ка би нет - тел. 7-24-42 /де но но щ но/
ЧА С Т НИ ЛЕ КАР С КИ КА БИ НЕ ТИ
Д-р Дякова - стоматолог, бл.24 тел: 75883;0887/238294 
Д-р Йотова - стоматолог каб.113 /МБАЛ/ GSM 0888/81-43-10
Д-р Д. Малчева - педиатър бл. 6 вх. Б. тел.: 0888/635599
Д-р Димов - хирургичен к-т, бл. 6 вх. Б, 17-18:30ч.
Д-р Ю. Димитров - хирургичен к-т, МЦ I GSM:0888 007 
829. Сряда и четвъртък от 15 - 17 ч.
Д-р Бекиров - интернист и GP. Ул. “Плиска” №1 /срещу 
Полицията/; тел.: 0899/177 330
Доц.Желязков - ортопед-травматолог 
Д-р Владимиров, ортопед , ДКЦ-4, Окр.болница “Св.Ана” 
Варна стая 208понеделник и петък -преди обяд; вторник, 
сряда и четвъртък -след обяд Тел. 052 692629 
Д-р Калинова - вътр. болести, GSM 0888/30 70 23
Д-р В. Вълев - операции в ХО Балчик, прегледи на ул.Ч.Море 
27 от 10:00 до 12:00 ч. Тел:0887 40 99 56
Акупунктура - Д-р Христо Генов Тел:0886 199 790
Д-р Христо Игнатов - стоматолог, МБАЛ тел. 0888/752 383
Д-р Р. Малчева Ангелова - пулмолог, тел. 0888/654 253/МБАЛ/
СКК “Тузлата” - Тел: 0579/7-23-48; 0882 528 320
НОТАРИУСИ
Керина Иванова ул.”Приморска” 11, ет.1 тел. 0889 22 60 70  
notarius757@gmail.com  раб.време вс.делник от 8.00 - 17.00 ч.   
Светлин Илчев-ул.”Черно море” 28,тел.7-30-12 от 08.00 
до 17.00 ч.,дом.тел.7-35-36; GSM:0888/86 14 57
ВЕ ТЕ РИ НАР НА ЛЕ ЧЕ Б НИ ЦА тел. 7-55-27
8:00-12:00; 12:30-16:30
Погребално обслужване “НИССИ” 0897 885 042
ул. “Черно море” №35 тел: 7 66 46 урежда всичко за 
погребения - денонощно; изработва и монтира паметници, 
снимки.
Отец Стратия - тел. 7 51 36
Свещеник Тодор - тел. 7 24 41
БИ Б ЛИ О ТЕ КИ
при ч-ще”П.Хи лен дар с ки”тел.7-26-11, 8.30 - 17.00; съ бо та и 
не де ля - поч.дни 
при ч-ще “В.Ле в с ки” тел. 7-20-86 с Интернет център 
ГРА Д С КИ ИС ТО РИ ЧЕ С КИ МУ ЗЕЙ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00  - 17.00;  
Е Т  Н О  Г  Р А  Ф  С  К А  К Ъ  Щ А  9 . 0 0 - 1 7 . 0 0 ;
ВЪЗ РО Ж ДЕН С КИ КОМ П ЛЕКС - 9:00 - 17:00
ХУ Д. ГА ЛЕ РИЯ тел.7-41-30 9.30-12.00ч.; 12:30-18:00ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-31; 7-24-32 
ПРО ТИ ВО ПО ЖАР НА ОХ РА НА тел.160
ПО ЩА И ТЕ ЛЕ Г РА ФО ПО ЩЕН С КА СЛУ Ж БА 
Па ри чен са лон  7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
съ бо та:8.00 - 12.00;   не де ля - по чи вен ден; те л. 0579/7 20 40
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”

Едно дълго и страшно 

сбогуване с приятел! 
Вече 34 години! 

На 16 май 1986 г. инфаркт покоси поета 
Йордан Кръчмаров! 

Светло ти небе, Данчо!

СБОГУВАНЕ

“Не питай за кого бие камбаната.”
Ърнест Хемингуей
Копаем гроб… С приятели. За приятел.
Мирише пръстта на трева и на вино.
Има такъв обичай,
там, дето ще бъде гроба,
първо чаша с вино се разбива.
После се пие. По глътка.
Толкова, колкото устните сухи
по-сухи да станат от мъката.
Умираме всички… Рано или късно,
но никога точно навреме.
Умират с нас премълчаните истини
и ненаписаните стихотворения.
А земята е чиста. Толкова чиста,
сякаш жените с уморени ръце са я прали.
Еднаква за поети и за предатели,
еднаква за грешни и праведни.
Нелепо умираме. Случайно. Внезапно.
От катастрофи, инфаркти и рак,
поемаме пътя към вечното странстване
в кръговрата от огън и прах.
Вечно бързащи, все жадни и гладни,
най-сетне потънем в черния вир на баира.
Любили, недолюбили –
на селската църква камбаната бие…
И падат от камъка буквите,
чезнат слова и мелодии.
И потъват под смълчаните корени,
молитви и клетви, и спомени…
Копая и стискам със зъби
свежо листо от къпина.
И си мисля с горчива тъга,
че няма къде да избягаме,
няма къде да се скрием
и животът е само
дълго и страшно сбогуване…
Йордан КРЪЧМАРОВ
1981
ИЗПОВЕД
Легнал съм между щурците.
Тихо да попея. И поплача.
Няма да ме чуят звездите.
Лудите само грачат.
Жално ли, злобно ли - нека
свойто в света да излея.
Знае ли някой щуреца
влюбен в какво живее?

Йордан КРЪЧМАРОВ

Трудно намирам думи 
за Теб. Сякаш времето 
се е превърнало в скала 
от последната ни среща 
и трябва да дълбая в 
нея, за да открия белег, 
отпечатък от спомен, 
от разговор. Но все пак 
те виждам как рецити-
раш своите стихове и 
всички те слушат като 
вкаменени. Огромна 
тишина извира между 
думите ти: „Така е тихо, 

че самотният му /Ти/ 
дух усеща тръпките от 
пулса на земята“ /„Но-
щен залив“/. Виждам 
те как се разхождаш 
из централната ули-
ца на града с черното 
си кожено яке и бяла 
риза, преметнал през 
рамо чанта и с цигара 
в ръка; виждам те как, 
навил крачоли на пан-
талоните си, нагазил 
във водата край стръм-
ния бряг на местност-
та „Робинзон“, хванал 
змия , която се е нави-
ла около китката ти, се 
обръщаш към нас и се 
смееш тихо; виждам 
те как правиш пясъчни 
дворци на брега, а край 
тебе подскачат малките 

ти племенници.Чувам 
те как разказваш исто-
рии за своите приятели 
– за Бай Кущи, за Барба 
Анастасий и си пред-
ставям как, „седнал на 
селския трон“ в кирпи-
чената си къща на село, 
разговаряш с Вселена-
та…. 
…
Ти се сбогува с нас, но 
невидимото, затворе-
ното в думите, в духа 
ти, остана. Да, твоята 
поезия понякога е на-
истина страшна. – Тол-
кова мъка и мъдрост! И 
страшното не е в мъка-
та, а в мъдростта, с коя-
то караш читателя да 
навлезе така дълбоко в 
себе си, че да изтръпне 
от неочакваните изво-
ди.
…
Сигурно съм много 
пристрастен към по-
езията ти, но твърде 

малко съвременни бъл-
гарски автори, може би 
са двама-трима, могат с 
такава сила де ме при-
влекат.
...
 Кавафис е световен 
поет, защото даде на 
Европа и на света две 
идеи – идеята за пътя в 
„Завръщането на Оди-
сей“ и идеята, че спа-
сението е в самите нас 
в „В очакване на варва-
рите“. Смея да кажа, че 
твоята „Риза за Хрис-
тос“ съдържа в себе си 
нещо ново или забраве-
но, но неинтерпретира-
но в световната поезия.
...
 Някога Георги Мар-
ковски те нарече „Княз 

на духа“. Някога,… ко-
гато бяхме приятели, 
участници и свидетели 
на поетичните радости 
и скърби. Помня как 
веднъж бяхме тръгнали 
двамата да нахраним 
гълъбите в твоето Гур-
ково и се върнахме след 
една седмица, минавай-
ки за по-бързо през Ва-
рна, Търново, Габрово 
и София. 
 Но Ти замина отвъд… 
и навярно сега си пос-
еднал в някоя кръчма 
край Млечния път да 
рецитираш на звездите 
прекрасните си стихо-
творения. Всъщност, 
ти и сега си оставаш 
наш приятел, защото 
те носим в сърцата си. 
И защото стиховете 
ти продължават да ни 
разказват мъдрата при-
казка за живота. А в 
спомените ни оставаш 
винаги такъв – усмих-
нат като дете и добър 
като юлско утро...
…
 Твоята поезия няма да 
бъде забравена. Тя ще 
се носи като „Полюш-
вана от вятъра мише-
на“ в пространството 
на духа. Защото ти бо-
равеше с думи, които 
се издъхват само в от-
кровение! Независимо 
къде и как са записани, 
те ще останат! Въпреки 
че, за разлика от много 
поети, словото ти не е 
закриляно ни от пар-
тийност, ни от псевдо- 
социална загриженост, 
ни от поетичната мода 
на времето и въпреки 
че четящият човек е 
устроен да търси в тек-
стовете злободневието, 
отговора на деня и ряд-
ко влиза дълбоко в ду-
шата си...
…
Къде ли е сега Данчо 
Кръчмаров, за да чуе 
какви дълбокомислени 
слова редят за поезия-
та му неговите, някога 
млади, брадати прияте-
ли... А днес с побелели 
коси остроумничат, от-
давна задминали въз-
растта му….
   Сашо СЕРАФИМОВ

 На гроба на поета Йордан Кръчмаров в с.Гурково, 2017 г. 
                                                        Фото: Хаджи Георги Йовчев

  Помен за патрона на Балчишкия 
литературен клуб  Йордан Кръчмаров 
отслужи свещеноиконом Стратия 
Александров, 2017 г.       
                 Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ 

Полюшвана от вятъра 
мишена

Йордан Кръчмаров

24 юли 1948 - 16 май 1986 


