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Ïîêëîí ïðåä ñâåòëàòà ìó ïàìåò!
           Îò ñåìåéñòâîòî è ïðèÿòåëè

Моят Бог не ме оста-
вя сам Аз съм ощетен
от бурите на вятъра
От синовете на дяво-
ла... (из дневника на ху-
дожника Нерон)

ДЕТСТВОТО - ИЗБО-
РЪТ НА ОРЪЖИЕ

Аз идвам от равнини-
те димещи, от угрите
на ровка пръст после-
двах своите надежди...
(Из дневника на худож-
ника Нерон)

“Аз съм и оставам
тракиец, верен на род-
ното си село... Под не-
говия знак съм роден - в
полето под една круша.
Около мен пълзяха змии
и костенурки. Там пти-
ците пригласяха на дет-

ския ми плач” (Вестник
А-Z, 21, февруари 1980,
Виена).

... “Вярвам в съдбов-
ността. Баща ми почина
рано и ни остави три де-
ца в най-тежките години
на войната. Една циган-
ка каза на майка ми: от
това дете ще стане гене-
рал, като ме посочи. Аз
винаги вярвах в този ге-
нерал”, но “от дете още
нуждата ми от него (ба-
ща ми, бел.авт.) не полу-
чи покритие и омекотя-
ване на страданието ми”.
(Писмо до А. Джурова).

“... Вярвах в съдбата, но
истинското рождение ка-
то творец ми създадоха
годините като земеделец,

което ме потопи в при-
родата... Газех бос в рав-
нинната пръст, изгарях от
парещото слънце и зату-
лях жад от бистри кладен-
чета и калени чешми. Ло-
вех раци като пастирче и
непрекъснато работех.
Плетях кошници или ко-
шове за плява... Хората не
ме разбираха и набрах го-
лям комплекс за мало-
ценност, от който по-къ-
сно направих остро оръ-
жие за защита на лично-
стта ми... Иначе обичам
хората, но с това острие
ми се ще да се пореже
всеки мой зложелател...”

/Продължава в след-
ващия брой/

Аксиния ДЖУРОВА

 Валентин Самуилов,
председател на Клуба
на инвалидите в Тер-
вел. Известна е тясна-
та връзка и приятелст-
вото между клубовете
на инвалидите в Бал-
чик и Тервел.

Председателят на Ре-
гионалния съвет на ин-
валидите Олег Темелков
приветства всички при-
състващи, поздравявай-
ки ги за тяхната инициа-
тивност, за приятелство-
то, което поддържат по-
между си хората с ув-
реждания, за примера,
който оставят с разноо-
бразната си дейност въз-
растните хора, преодоля-
вайки делничното и тру-

дностите.
Балчишките спорти-

стки ветеранки предс-
тавиха в тервелския
градски парк своето
ново гимнастическо и
много атрактивно съ-
четание с топки, бу-
халки и столчета. С
него ще се представят
на предстоящия прег-
лед в Шумен.

Празничната среща
продължи с посеще-
ние на новопостроения
прекрасен храм
„Св.Георги Победоно-
сец”, където всички
запалиха свещици за
здраве и разгледаха
изложби от тервелски-
те детски градини и

училища, подредени в
църквата. Хубаво впе-
чатление направи албу-
мът от местната гимна-
зия, посветен на два-
мата първоучители.
Явно патриотичното и
естетическо възпита-
ние на младежта в Тер-
вел е приоритет.

За тържествения
обяд бе избрана лов-
ната хижа до градчето
в красива гориста ме-
стност. И тук не липс-
ваха слова и поздрав-
ления, размяна на по-
даръци. Най-впечатля-
ващи бяха, естествено,
балчишките – ръкоди-
телите на клубовете
бяха наградени / в уни-
сон със специалния
ден/ с големи метли,
оригинални декорира-
ни с фантазията и май-
сторството на неумо-
римата Д.Малева. Вку-
сен обяд, хубаво наст-
роение, с музиката,
танците, песните, с го-
стоприемството на тер-
велци.

 Мария АНДРЕЕВА




