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Д-р Емилия Баева, зам.-кмет на Община Добрич открива срещата с поетите Маргарита 
Петкова и Добромир Банев.                                                             Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Словесните тайни

Те са скрити в човешките 
ни души и само чрез пое-
зията могат да се разкри-
ят. Това разбрахме всич-
ки, дошли в огледалната 
зала „Нели Божкова“- До-
брич, на 14 април 2022 г. 
Залата се оказа тясна за 
такова събитие, имаше и 
правостоящи. 
По покана на Добричката 
Община тук бяха дошли 
магьосницата на словото 
видната поетеса Марга-
рита Петкова и поетът- 
юрист Добромир Банев, 
за да споделят последна-
та изненада, подготвена 
от тях за ценителите на 
словото -  последната им 
стихосбирка „Абсурдни 
времена- нецензурира-
ната версия“, отпечатана 
от ИК „Персей“, с утвър-
дения редактор Пламен 
Тотев. 
За да ни представи двама-
та автори пред нас застана 
всераздаващият се зам.- 
кмет по хуманитарните 
дейности д-р Емилия Ба-
ева, която ни запозна  с 
тяхното творчество, под-
чертавайки виждането на 
поетите за нещата-сърце-
вина в нашия живот: на-
дежда, тревога, вълнение, 
радост и закодираната 
златна сянка на любовта. 
Още в първия диалог 
между двамата поети 
почувствахме високия 
градус на напрежението, 

преживяно от тях, с ясно 
и откроено ядро на лю-
бовно действие. 
Тя:“ Скучах на някакъв... 
да кажем, бал./ Пропус-
нах да си тръгна във 
дванайсет-/ часовникът 
ми беше спрял./ Криста-
ли, фарфор, порцелан от 
Майсен...“ 
Той: „Невинни са часов-
ниците, да./Нагледах се 
на тиквени каляски!/На 
баловете ходя, за беда/, 
там повечето хора слагат 
маски...“

Поетическото вдъхно-
вение ги намира с плас-
тичния ритъм на тяхната 
промисъл. Маргарита Пе-
ткова и Добромир Банев 
са докоснати от божест-
вена ръка и стиховете им 
са завършени в мига на 
тяхното поетично цветно 
разлистване. 
Тя: С теб искам битие, не 
просто бит.
В окръжността на този 
свят сме център.
За всичко минало – бутон 
Delete

За бъдещето – без да ми-
сля, Enter!

Той: Сега е време да нати-
сна End
За миналото.Двама сме 
си.
Enter.
Без теб Вселената не 
струва цент.
Възможна ли е орбита без 
център?!
 
И в следващите споделя-
ния на словесно съпрежи-
вяване и поетическо из-

граждане на стиховете си, 
поетите намират най-точ-
ните, най-верните, най- 
кратките думи. Поезията 
на Маргарита Петкова и 
Добромир Банев е под-
чинена на движението, 
във всичките му форми, 
на общата организация 
на авторовия труд, въплъ-
тена в ритъма на поети-
ческите стъпки, които те 

владеят безусловно.  
Разбира се, авторите не 
отделят свободата от щас-
тието. А всъщност това е 
голямото предизвикател-
ство на тази магия, наре-
чена поезия.
Тя: „ Умееш всичките це-
лувки... Мда!
И честно казано, до съ-
вършенство.
Вселената ни стана тама-
да
 и вдига тост за нас. Бла-
женство...

Той:“ Не те забравям даже 
и за миг.
 Неделята застигна ме 
внезапно.
На слънцето примигвам- 
хубав тик!
При теб се връщам вина-
ги обратно... 

С малко думи, като малки 
капки, поетите създават 
впечатление за голямото 
море на изкуството.
Пред мен са стихосбирки-
те „Абсурдни времена- 1“ 
и „Абсурдни времена- 2“, 
печатани преди девет го-
дини. С тях се сдобих, 
когато бяхме заедно на 
Димчо Дебеляновите 
празници в Копривщица 
през 2014 г. Тогава Марга-
рита Петкова и Добромир 
Банев споделиха тайната 

на съобщността си в по-
езията. Всичко са осъ-
ществили по електронен 
път, в Интернет, започва 
се с „размяна на елек-
тронни писма, после пак 
той, после пак тя“ и така 
до финала – до създава-
нето на две съвместни 
стихосбирки. Интересно-
то е, че дотогава не са се 
познавали лично, а редак-
торът на двете им първи 
книги Лъчезар Минчев 
възкликва през 2013 г.: 
„Не бях срещал такава 
наситеност на чувствата 
и такава форма.“ 
На финала в Добрич, 
Маргарита и Добромир 
споделиха откровено ис-
ториите на своите „Аб-
сурдни времена“ и с това 
спечелиха още повече по-
читатели.
Харесвам тази необичай-
на лирика, конструирана 
по нов начин. Поезия, 
където няма мълчание, 
а всичко е словесен из-
раз на надежда. Защото 
в този малък свят всичко 
е възможно, важното е 
да има следа, оставена от 
теб, да има отблясък. А 
фонът на двамата поети е 
зарево!

Хаджи
Георги ЙОВЧЕВ

Трима поети: Маргарита Петкова, Радка Петрова от с.Оброчище и Добромир Банев.                   
                                                                                                                   Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

 Гергьовден - храмов празник на централната балчишка църква “Св.Георги Победоносец”
До Боголюбивите православни християни на град Балчик
Позволете ми от името на Църковното настоятелство и от мое име, най-сърдечно да 
се обърна към Вас с молба да ни окажете финансова помощ за нуждите на храма.
Предприели сме някои неотложни ремонти по храма. За извършване на ремонтните 
работи имаме събрани средства, но те не са достатъчни. Обръщаме се към Вас, 
понеже Ви познаваме като добри, честни и благочестиви. Ще Ви бъдем много 
благодарни, ако можете да отделите, каквато сума Ви е възможна. Средствата, 
които се набират по сметката на Църковното настоятелство, ще се използват само 
за ремонт на храма.
ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛБАТА НИ ЩЕ БЪДЕ УДОВЛЕТВОРЕНА И ОСТАВАМЕ С 
ПОЧИТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ ВАС. БОГ ДА ВИ БЛАГОСЛОВИ!
С почит: иконом Стратия Александров
Банкова сметка Банка ДСК ЕАД Балчик
Сметка 0000000008123087 BGN
IBAN  BG58STSA93000008123087
LIC  STSABGSF
Иконом  Стратия Александров
Председател на Църковното настоятелство


