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В минути на униние чес-
то поставяме под съмнение
Достоевски с неговата ми-
съл „Красотата ще спаси
света”. Но със сигурност
твърдим и вярваме, че из-
куството и литературата
правят света по-красив и по
–добър. Защото писането,
поезията, е онази висша чо-
вешка дейност, чрез която
творецът, дареният с та-
лант, създава, способен е да
сътвори хармоничен свят,
свят на доброта и толеран-
тност, на обединение, дори
на различията. Доказател-
ство за това беше и прове-

дената на 29 ноември 2013
г. в хотел „Балчик”поредна
среща на литературните
клубове на Балчик и Кавар-
на. Каварненските писате-
ли и поети за кратко се по-
радваха на красивия, но до-
ста студен есенен ден край
морето и бяха посрещнати
в банкетната зала на ресто-
рант „Балчик”, където гос-
топриемните домакини им
бяха спретнали почерпка по
балчишки табиет.

След приветственото сло-
во на ръководителя на бал-
чишкия клуб „Йордан Кръ-
чмаров” Николай Мирчев,

думата взе Маруся Костова
/гл.редактор на в.”Балчиш-
ки телеграф”/ и обяви, че
срещата ще бъде отразена в
двата балчишки вестника ка-
то важно събитие за съсед-
ните и добронамерени един
към друг градове Балчик и
Каварна. Гостите, с надежда-
та да прекарат една незабра-
вима вечер, започнаха чете-
нето. Албена Алексиева /Ка-
варна/прочете два свои раз-
каза, искрящи от хумор, ак-
туални и близки до ежедне-
вието ни. Последва ритмич-
ната проза „Случка в гора-
та” на Енчо Димитров /Бал-

чик/. Заредиха се четене и ре-
дуване на каварненски авто-
ри и балчиклии – Керанка
Далакманска, Яна Иванова,
Стефка Керчева, Георги
Йорданов – Гого, Пиа – Пе-
па Атанасова, Коста Ненов с
епиграми /отбелязан още
през 1996 г.от в.”Балчишки
телеграф” за околийски по-
ет № 1/, много хумор с епиг-
рамите на Добри Георгиев,
сатирите на Иван Статев, Ге-
орги Йовчев с поезия в про-
за. Не може да се изредят
всички изпълнения, но не би-
ва да се пропусне поетесата
Мими Стайкова, която е из-

раснала в Балчик, в семейст-
во на военни, ученичка на
Бистра Велчева Санджакян,
отскорошен член на балчи-
шкия клуб. Поетесата изпъл-
ни с искрено вълнение сти-
хове, заявявайки” че поети-
те са странници, в самота об-
лечени”. Между четенията
имаше тостове, поздравле-
ния, изказани импровизира-
ни мнения за творчеството,
за музите, за изкуството. По-
лучи се много артистична ат-
мосфера и за да няма скука
Николай Мирчев беше под-
готвил  интересна и много
полезна викторина с въпро-

си, отнасящи се до история-
та и културата на двата чер-
номорски града. В дух на
приятелство и задушевно
настроение авторите про-
дължиха да споделят бъде-
щите си творчески планове,
както във връзка с литера-
турата, така и за подобни съ-
вместни инициативи като та-
зи среща. Балчиклии готвят
книга за своя патрон Йор-
дан Кръчмаров, както и еже-
годен сборник със свои най-
нови произведения.

Балчик и Каварна, двата
красиви и доста популярни
черноморски градчета, се

гордеят със своето минало,
с творците си – учени, ху-
дожници, писатели и поети.
Нека вярваме, че в съвре-
менната им културна биог-
рафия ще се впишат , макар
и скромно, литературни
творби от двата клуба. На-
деждата за това се подкре-
пя от подобни срещи, резул-
татите от които тлеят дълго
време. Дано се превърнат в
традиция! Защото в труд-
ното време на кризи в бита
и живота ни, не бива да пре-
небрегваме душите си. Там
е скътано богатството.

Мария АНДРЕЕВА
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Болестта ни е по лош
навик; мърмореща деп-
ресия. Склонни сме да
преживяваме живота си
като участ и се очарова-
ме от идеята за гаранти-
ран провал. Не ми е доб-
ре, следователно същес-

твувам. Не си вярваме и
не се харесваме. Но най-
опасни са заклетият ске-
птицизъм, безпричин-
ната умора, подозрени-
ето за историческо из-
черпване и обреченост.

Участта да бъдеш бъл-

гарин. Това кара всич-
ки нас да гледаме навън
и съгласието изглежда
утопия. Последните съ-
бития са възпаления на
чувства, разум и се ис-
ка храброст за критиче-
ска реч. Ако не си в бун-
та, си подозрителен.
Протестът на студенти-
те срещу правителство-
то на Орешарски осво-
боди гняв, но не можа
да го осмисли и дегра-
дира. Развихри се вкус
за списъци с врагове на
демокрацията, а агреси-
ята е всекидневие. Пре-
мълчаваме съществено-
то и подгизваме в двус-
мислици, а се оказа, че
лидер е този, който отк-

рива врага и обещава
разправа. В това има
нещо лъжемесианско,
популистко и даже вул-
гарно. Разгневени ама-
зонки страдат публично
от държавното несъвър-
шенство, показа се ци-
цата на свободата, при-
дружена от голи до кръ-
ста разкъсани съвести.

Но… на война, като
на война. Благодарение
на телевизията, протес-
тът се превръща в инте-
лигентска мода, участи-
ето е своеобразен шик!
Обзе ги самомнение и
след като правителство-
то не падна, последва
нелепа окупация.

И левите, и десните,

сънуват хедонистичния
рай. И са готови на вси-
чко, за да имат входна
карта в престижния
клуб на привилегирова-
ните. При нас много че-
сто за целта се раждат
съобщества от съмиш-
леници. Големите атове
живеят за свое удоволс-
твие. Вили и сметки в
чужбина, радости от
всякакъв тип. Не им се
занимава с партийно
строителство, лични
жертви и диалог с „еле-
ктората”. Поставят няко-
го начело, подсказват му
министрите, позволяват
му известна свобода, в
замяна на лоялност и …
командват задкулисно.

А ние, ние си купих-
ме търпение и наблюда-
ваме безутешно.

Едрият предприемач
се смята за криминална
фигура, респектира, но
не възхищава. А пропа-
стта между богатите и
простосмъртните бав-
но…расте!

Зомбират ни със сло-
весни пихтии-истини и
лъжи. Постепенно това
безпаметно време на
жестока реалност ни
принизи до клоуни, из-
пълняващи чужди жела-
ния.

И отново… поредна-
та доза търпение. Опит-
ваме се да влезем в сфе-
рата на мечтите – тези

несъстояли се спомени,
но безуспешно. При нас
политиците рушат мос-
тове, а не градят надеж-
ди. И това ни кара да се
притесняваме, че цен-
ностите ни са илюзия.
Гледаме с ужас тази на-
паст, която с нищо не
сме предизвикали. С по-
чуда откриваме, че все-
ки пласт на тортата мо-
же да е с различен вкус
и със зле прикрито не-
желание установяваме,
че отново трябва да вле-
зем в магазина за тър-
пение.

Докога  ще издър-
жим?

Георги ЙОРДАНОВ -
ГОГО

Георги Йорданов - ГОГО говори на митинга срещу
монополите в България. Фото: М. КОСТОВА
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