
 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Копнежи 
Сборник стихове  

Поетичен клуб „Вдъхновение” 
Пловдив 2017 



 

 

 

 
 
 

Издател:  
Национална асоциация на сляпо-глухите в България 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Коректори: 
Анна Ройдева и Деян Славов 

 

Дизайн:  
Анна Ройдева и Деян Славов 

 

Печат:  
Национална асоциация на сляпо-глухите в България 

Пловдив 2017 

 



 

 

 

 

Копнежи 
Сборник стихове  



 

 

 

 

Аврам Аврамов:  
„Чисто небе“...............................8 

„Природно огледало“.................9 

„Царица на мисълта“................10 
 

Ангелина Кръстева: 
„Внезапна любов“....................11 

„Морска въздишка“..................12  

„Отвори очи“.............................13 
 

Величка Драганова: 
„Аз пак се връщам у дома“......14 

„Учителко, моя“........................15 
 

Веселина Стоилова: 
„Мъдрост“.................................17 

„Чакам те“.................................18 

„Полунощ“................................19 
 

Георги Чернев: 
„Дочути размишления“............20 

„М.О.Л.”....................................21 
 

Димитър Грудев: 
„Безсмъртие“........................22 

„Доброта“.............................23 

„Приказка за Земята“..........24 
 

Димитър Кънчев:  
„Мъка“..................................26 

„Равносметка“......................27 

„Емигрантски живот“.........28 
 

Димка Дамянова: 
„Горска приказка“...............29 

„Вяра“...................................30 
 

Донка Гатева: 
„Вечната жена“....................32 

„Учителка“...........................32 
 

Илия Кърджанов: 
„Поема за мухата“...............33 

„Инатото магаре“................35 
 

Съдържание: 



 

 

 

 
Калинка Ковачева:  
„Малко е нужно“......................38 

„Автопортрет“..........................39 

„Не спирай“...............................40 
 

Кирил Дамянов:  
„Коледна молитва“...................41 

„Монопол“.................................42 
 

 Кръстинка Петрова:  
„Магия“.....................................43 

„Самота“....................................44 

„Пролетна горест“....................44 
 

 Лушка Маджарова:  
„Ако нямаше огън“...................45 

„Възможност“...........................46 

„Клоунът плаче“.......................47 
  

Мария Славова:  
„Пролет“....................................49 

„Полет във висините“..............50 

„Дълбоки води“........................51 

Панайот Димитров:  
„Милата демокрация“..............52 

„Призив“...................................53 

„Моята България“....................55 
 

 Светла Маринова:  
„Равносметка“..........................57 

„Само ти“..................................58 
 

 Стефана Славова:  
„Животът е театър“..................59  

(Посмъртно) 
 

 Стоянка Жекова:  
„Грозното патенце“..................61 

„Урок“.......................................63 

„На мама“..................................65 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6 

Към читателите 

 

Здравейте, скъпи Читатели! 

Вие държите шестата книжка на авторите от клуб 

„Вдъхновение“ към Национална асоциацията на сляпо-глухите в 

България. Тук ще откриете творби на 19 поети от десет града в 

страната.  

 В края на далечната вече 2005 г., в гр. Пловдив, след промо-

цията на първата издадена стихосбирка „Хоризонти”, няколко чо-

века с двойно сензорно увреждане спонтанно решихме да създа-

дем собствен поетичен клуб, тъй като поезията е хоби на много от 

нашите членове. Нарекохме го „Вдъхновение”. Учредителите бях-

ме дванадесет души. Идеята допадна на председателя на НАСГБ 

Димитър Парапанов, който редовно насърчава нашия ентусиазъм.  

 Към момента броят на членовете на клуб „Вдъхновение” е 

25 човека от десет града в страната. За тези дванадесет години от 

учредяването на клуб „Вдъхновение”, издадохме пет стихосбирки 

– „Хоризонти” (2005 г.), „Искрици в тишината” (2007 г.), „Бряг на 

любовта” (2009 г.), „От силен вятър понесени” (2011 г.), 

„Броеница шарена” (2014 г.) и настоящата „Копнежи“. 

 Дълго избирахме име на този сборник. Поетичните настрое-

ния в творбите са разнообразни. Третираната тематика – също. 

Някои от стиховете са изпълнени с тъга и носталгия по безвъзв-

ратно изминалите дни, а други със здрав реализъм, утвърден от 

опита ни на силни хора, поели здраво своя кръст. Като че ли обе-
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диняващата нишка е копнежът ни за радост, топлина, разбирател-

ство, обич. Долавя се апел за повече внимание и разбиране, за 

споделяне и признание. Оформи се интересна и вълнуваща сти-

хосбирка. 

 Благодаря на всички поети, които взеха участие със свои 

творби в настоящата книжка. На всички тях желая здраве и неу-

вяхваща муза! 

 Приятно четене! 

 

Председател на поетичен клуб „Вдъхновение“: 

Калинка Ковачева 
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Чисто е сега небето 

над тракийското поле, 

знамето се развява 

от неговите синовe. 

 

Добре дошли на гости, 

люде от страната, 

високо от Тепето 

погледнете свободата. 

 

Асоциацията наша 

двайсет лета прави, 

на сляпоглухите хора 

сърцата да храни. 

 

Животът ни разказва, 

че обичаме меда, 

и като всички хора, 

частица сме от света. 

 

За вяра и надежда 

сляпоглухите жадуват, 

със сърцатия войвода 

за духовен мир воюват. 

 

Нека бъде и пребъде 

мисълта на нашия водач, 

да милее и помага 

на хората във здрач. 

 

АВРАМ АВРАМОВ / ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 

ЧИСТО НЕБЕ 
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Надолу потоците текат, 

нагоре птиците летят,  

със времето неспирно 

закони се коват. 

 

Снежно бялата покривка 

житни семена топли, 

кокиченцето бяло 

надеждите ни сочи. 

 

Красивата пролет 

живота подновява, 

горещото лято 

хляба осигурява. 

 

Във хладната есен 

плодовете зреят, 

със цвета на злато 

листата й жълтеят. 

 

Под синьото небе 

идват тези благодати, 

във трудовите ръце 

стоят белите погачи. 

 

Труженици неуморни 

светло бъдеще коват, 

до старост побеляла 

надеждите растат. 

 

Със природно огледало 

земята се върти, 

на тези закони 

Галилей се посвети. 

ПРИРОДНО ОГЛЕДАЛО 
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Музата от Олимп 

слънчево дойде при мен, 

лекарство ми донесе 

за угасналия Божи ден. 

 

Във безсънните нощи 

листите зашумяха,  

мисълта ми затанцува, 

заигра ми душата. 

 

Словесната царица 

нежно ме погали, 

на творческата мисъл 

свобода достави. 

 

Трептят небесните звезди, 

среброто високо блести, 

долу на майката земя 

човешкият ум твори. 

 

 

 

 

Луната нащърбена 

чудна приказка разказва, 

със вълшебния си лъч 

красотата си показва. 

 

Цигулката на щуреца 

звучи във тишината, 

във златните нощи 

допълва красотата. 

 

Преди слънце да надникне 

небето заблестява, 

творецът без мастило 

писмото продължава. 

 

Пред любезния читател 

сърцето си отворих, 

със букет от рима 

душата си предложих. 

ЦАРИЦА НА МИСЪЛТА 
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АНГЕЛИНА КРЪСТЕВА / ГР. СТАРА ЗАГОРА 

 

ВНЕЗАПНА ЛЮБОВ 

 

Ще дойда като пролетна стихия, 

в момент, когато никой не очаква, 

и прелестите свои ще разкрия, 

разбулена от митове и тайнства. 

 

За миг ще заслепя очите твои, 

прехласнат цял от страст ще затрепериш 

и обладан от чувства дивни, нови, 

душата си пред мене ще разстелиш. 

 

Ще ме докоснеш плахо, с притеснение, 

а после изведнъж ще се затичаме, 

за да избягаме от нашето съвремие 

и скрити нейде, без съмнение, да се обичаме!  
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МОРСКА ВЪЗДИШКА 

 

С въздишка морето разбива 

своите вълни на брега. 

С въздишка момчето разбира 

колко е късно сега. 

 

По пясъка с пръсти рисува 

образа мил и желан, 

за миг дори му се струва, 

че докосва го нейната длан. 

 

А той, вятърът, пак си играе, 

весел, щурав, нахален дори, 

не подозира, не иска и да знае 

как след раздяла боли. 
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ОТВОРИ ОЧИ 

 

Красота, красота, красота, 

има тук всеки миг, всеки час. 

Този свят изпълнен с красота, 

е за мен, за теб, за всички нас! 

 

Отвори очи и погледни  

нощното небе с безброй звезди, 

блясъка на морските вълни, 

птиците в зелените гори 

и цветята цъфнали навред, 

и реките, плъпнали безчет! 

И децата, нашите деца, 

грейнали с усмивка на уста! 

 

Щастие велико е това, 

че живеем тук на таз земя! 

И пред всичко туй, с притихнал стон, 

ще прошепна: ”Господи, поклон”!   
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ВЕЛИЧКА ДРАГАНОВА / ГР. ПЛЕВЕН 

 

АЗ ПАК СЕ ВРЪЩАМ У ДОМА  

 

На портата почука златна есен. 

Дълбоко в душата ми напира майчината песен. 

Листата вече пожълтели неудържимо падат, 

а сълзите напористо в гърлото засядат. 

Врати широко отвори ми майчица свята, 

пристъпих бавно в одаята ми позната. 

С дълбок поклон пред косите побелели 

целунах майчина ръка. 

За прошка помолих я свенливо 

и знаех, че ще прости на момичето си игриво. 

Погали ме с топлота и нежност мама,  

целуна майчински на челото ми браздите. 

Видя, че от тъга се кривят чертите 

и съвсем по детски, просълзяват се очите. 

Благословена бъди, ти мамо,  

че прости на момичето си голямо. 

Аз никога не ще забравя този рай,  

това е моят, свиден роден край. 
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УЧИТЕЛКО, МОЯ! 

 

Довиждане учителко, любима! 

За мен ти си незаменима. 

Лицето ти от радост да сияе  

и душата ти на вечна младост да ухае. 

Потупваше ме ти по рамото строго, 

но галеше ме с гласа си мек. 

Научи ме да искам, знам и мога. 

Изпроводи ме по пътя нелек. 

Научи ме да чета и пиша отново. 

Показа ми светлината в дъното на тунела. 

Накара ме да обикна живота отново. 

Сега редя като маниста своите слова. 

Аз знам учителко любима, 

че това костваше ти много. 

Старанието ти е несравнимо, 

несравнима е твоята доброта. 

В часовете ти си учител, 

но иначе за душата си лечител. 

Ти умееш да топиш леда, 

който някак си зловещо 

сковава нашите сърца. 

Слепотата е нещо страшно  

и помрачава нашите мечти. 
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Никога не каза го ти гласно  

и вяра вдъхваше ни ти. 

Със съдбата справяш се властно  

и не позволяваш тя да те покори. 

Урок просветен ти ми даде, 

за нов живот ме вдъхнови, 

урок по добрина ми преподаде  

и накара ги да прогледнат моите слепи очи. 

Бъди благословена ти, 

която търсиш неуморно човешкото в човека  

и пътя към многото несбъднати мечти. 

Довиждане, учителко любима! 

Поемам смело по пътя нелек, 

но знай, че заслугата е твоя:  

ти пресъздаде ме непоколебима! 
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Отдавна мъдрите твърдят: 

за любовта прегради няма. 

Доказах го и този път – 

дойдох, за да сме само двама! 

 

Отдавна мъдрите твърдят, 

че любовта е несломима. 

По труден и опасен път 

вървях към теб неотклонимо! 

 

Отдавна мъдрите твърдят 

за любовта, че била сляпа. 

Ала прекрасен е светът, 

когато гледаш го с душата! 

Отдавна мъдрите твърдят, 

че любовта била греховна. 

Възможно е, но само тя 

ни извисява в миг върховен! 

 

Отдавна мъдрите твърдят 

за любовта, че е измама. 

Не съм съгласна този път – 

по-истинска от нея няма!... 

 

 

 

 

ВЕСЕЛИНА СТОИЛОВА / ГР. ВАРНА  

 

МЪДРОСТ 
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ЧАКАМ ТЕ 

 

Чакам те още, и вечно ще чакам!  

Чакам те в изгрева, чакам те в мрака. 

Чакам те зиме, чакам те в зноя,  

чакам в тревогата и във покоя. 

Чакам те в делника, в празника шумен,  

чакам в тъгата, в копнежа безумен. 

Чакам те днес, ще те чакам и утре,  

чакам те вечер, чакам те сутрин. 

Чакам те, мили, чакам те още,  

чакам те денем, чакам те нощем. 

Чакам да дойдеш при мене, любими,  

чакам те, шепнейки твоето име. 

Чакам към мене ръце да протегнеш, 

да ме докоснеш, до мене да седнеш, 

и да ми кажеш: „Тук съм, любима,  

раздяла за нас вече няма да има!". 

Чакам те още, и вечно ще чакам,  

Но тебе те няма. 

Сама съм във мрака. 

А времето бърза, не може да чака. 

Дали все пак някога ще те дочакам? 
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ПОЛУНОЩ 

 

Събудих се в средата на нощта 

и пак пред мен е образът ти чуден. 

Дали в съня ти идва любовта 

или и ти си като мене буден? 

 

Един въпрос ме мъчи в тоя час 

и много искам аз да те попитам: 

когато казвам, че обичам аз 

и че живея само във мечтите, 

защо не ми отвръщаш на това? 

Целуваш ме, прегръщаш ме сърдечно, 

но няма ги желаните слова 

и аз се чувствам някак си далечна. 

 

Въпросът не ми дава мир сега. 

Очаквам отговора ти все още. 

Кажи ми, за да няма в мен тъга 

и да не се събуждам с болка нощем. 

 

Кажи ми, че обичаш ме, и аз 

ще стана прелестна като богиня, 

за тебе ще живея ден и час, 

докато нас и двамата ни има!... 
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ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ / ГР. СОФИЯ 

 

ДОЧУТИ РАЗМИШЛЕНИЯ 

Дочути размишления на глас, на ключаря,  

който пазил Сократ в последната му нощ 

Сократ, 

стократно, 

с аристократическа небрежност 

би изпил отварата от бучиниш. 

И би казал: 

– Какво толкоз ме пазите? 

Докога под слънцето ще лазите?  

О, да, пред вас са на страха талазите. 

И какво като няма да ме има,  

аз ви оставям Ксантипа. 

И ако може някой два дни с нея да живее, 

да видим после дали за живота ще милее. 

А на синовете ми съм казал:  

„Когато любовта посрещате, 

посрещайте я, както дърветата посрещат пролетта. 

Когато смъртта посрещате, посрещайте я, 

както дърветата посрещат зимата!" 
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М.О.Л. 

 

Море ли е морето, 

ако не е море от огнена любов!? 

 

Огън ли е огънят, 

ако не е огън в море от любов!? 

 

Любов ли е любовта, 

ако не е любов в море от огън!? 
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  ДИМИТЪР ГРУДЕВ / ГР. ВАРНА 
 

БЕЗСМЪРТИЕ 
 

България, Балканът, Ботев! 

И едно Безсмъртие! 

Безсмъртие благословено! 

Безсмъртие със смърт платено. 

 

България пак да възкръсне! 

Балканът гневен да въстане! 

За да умре един мечтател! 

Да се роди една легенда. 

 

България, Балканът, Ботев! 

И едно безумие! 

България, Балканът, Ботев! 

И едно БЕЗСМЪРТИЕ! 
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ДОБРОТА 

/по повод 22 април, денят на Земята/ 

 

Колко си добра, Земя, и търпелива! 

Неспирно поругавана и осквернявана 

от HOMO SAPIENS-а – РАЗУМНИЯ ЧОВЕК!  

Последния ти камък присвоил, 

последната ти водна капка замърсил 

и даже крехката тревица смачкал, осквернил! 

Той, човекът, 

нарекъл себе си най-висшето, божествено създание,  

венецът на природата! О, Господи! 

О, Господи! Защо даряваш хората с прекрасното – 

изящни форми, умения изкусни, 

а им отнемаш сетната искрица разум? 

Защо ги правиш алчни, ненаситни, зли, 

а после смачкваш ги с един замах? 

Обезличени, Земята ги поема в своите обятия, 

за да започне всичко отначало! 

Докога? Докога ще стигне ДОБРОТАТА ти, Земя! 
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ПРИКАЗКА ЗА ЗЕМЯТА И НЕЙНИЯ НЕРАЗУМЕН СИН 

 

В мъки родилни земята се мята! 

С шеметна скорост тя се върти! 

Какъв ли отрок ще роди? 

Лека-полека, за няколко века 

роди се Човекът! 

Главата красива! 

Профилът – фин! 

Земята щастлива! 

Родила е син! 

(С разума, нещо не е добре, 

но ще се оправи, щом порасте!) 

 

С огън играта обичат децата 

и детето-човек изгори, 

уж на игра, 

цветя, треви и гори! 

Земята се вайка, 

дори се гневи! 

Но нали си е майка, 

на своята рожба, таз лудория прости 

и своите рани отново покри 

с гъсти зелени гори! 

Минават се бързо век подир век, 
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порасна детето-човек! Възмъжа! 

По мъжки, доволен потрива ръце, 

а в погледа злоба, жестокост и алч! 

 

Човек убива, пали, руши! 

Вразуми се, човече, и спри! 

Настръхна добрата Земя 

и повдигна силна ръка да го смаже! 

Но спря! Своя син да накаже, 

тя пак не посмя! 

 

Тогава Човекът реши: 

"Земята трябва да се промени!". 

Запрята ръкави. Огромни заводи строи! 

В небето високи комини заби! 

И… Земята се промени! 

Умряха реките! 

Умряха горите, 

цветята и птиците! 

Не! Не вярвам ЗЕМЯТА 

този път, ЧОВЕКО, да ти прости! 

 

22 април, ден на Земята! 
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Почина моята съпруга, 

спаси се от страдание,  

а завеща на мене друго: 

остави ме на вечно отчаяние. 

 

Боже мили, всемогъщи, 

всички знаем Твойта сила: 

отне наскоро мойта тъща, 

а жени ми в какво е съгрешила?!

ДИМИТЪР КЪНЧЕВ / ГР. ДОБРИЧ 

 

МЪКА 

На жена ми Марийка,  

за вечна памет 

 

Прибра я в своите владения 

тя беше толкова отдаде-

на,пример бе дори за гения, 

защо не беше пощадена?! 

 

Колко мъка и печал 

да си сам в опразнената къща, 

всичко от душата си бих дал, 

радостта ми отново да се връща! 

10.02.2017 г. – 9 дни от… съпругата ми почина, само два 

месеца и дванадесет дни след смъртта на нейната майка… 
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РАВНОСМЕТКА 

 

Годините безмилостно минават, 

трупат се върху ни, оставят своя знак 

и ние с тях се гоним, с нас се състезават, 

поставят отпечатък, и пак, и тъй нататък. 

 

Какво разбрахме през всичките години?! 

Животът ни премина на бързи обороти – 

с планове, задачи и прегледи рутинни. 

Строители-герои, строящи нещо ново! 

 

От ранната ни младост захапа ни животът, 

още на шестнайсет надянахме хомота. 

Трябваха им кадри в цеха, в завода, 

а бяхме млади, бяхме толкоз млади!!! 

 

Много петилетки работихме задружно, 

за да се въздигне бедната държава, 

а пък днеска казват, че било ненужно!  

Че кой от нас това го заслужава?! 
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ЕМИГРАНТСКИ ЖИВОТ 

/на внука ми Митко/ 

Хората са толкова различни – 

добри и лоши, всякакви ги има. 

Дано да имаш на някой да разчиташ, 

когато скиташ нейде по чужбина. 

 

Пристигнало е в оня край далечен, 

момчето, и този свят видяло, 

запява пак познатата ни вече 

„Я кажи ми, облаче ле бяло”! 

 

Завършва работната му смяна, 

тръгва си за своята квартира 

и среща то приятелите двама 

с носталгия по милата Родина. 

 

Отбиват се за малко да разпуснат 

в един локал не толкова приличен, 

че всеки ден е вече влак изпуснат 

в този свят объркан, безразличен. 

 

Нахлуват спомени, очите овлажняват, 

разговори водят за трудните години, 

че кой от тях това го заслужава – 

да са далеч от милите роднини! 
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ДИМКА ДАМЯНОВА / ГР. ПЛОВДИВ 

 

ГОРСКА ПРИКАЗКА 

 

Слънце пролетно напече. 

Там на горската поляна 

малкото кафяво мече 

тръгна заедно с Мецана 

да потърсят боровинки, 

дренки, ябълки и круши зрели. 

Че в една от дългите студени нощи, 

сгушено в прегръдката на мама 

то видя, как хора лоши 

им откраднаха събраната прехрана. 

 

Изгладнели, изпостели, 

ровеха из храстите, от глад примрели, 

но накрая за беда 

не откриха никъде храна. 

Че онези хора лоши 

бяха минали оттука снощи 

и претърсвайки гората 

им отмъкнаха храната. 

 

Гладното кафяво мече 

с тъжен поглед тихо рече: 

“Мамо, тези хора нямат ли деца? 
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Нямат ли души, сърца?! 

Ние ходим ли така 

да крадем от тяхната храна?!” 

 

Мама Меца го погледна, 

после заговори нежно: 

“Имат, мое мило мече, 

ала времето е друго вече. 

Няма наши няма ваши, 

няма мое, няма твое. 

Всички станаха апаши, 

всички станаха копои. 

Затова помни, о мило мече: 

Ако в джунглата човешка 

неочаквано допуснеш грешка 

никой няма теб да те пожали 

и ще станеш в миг храна на гладните чакали”. 

 

 

 

 

ВЯРА 

 

Аз бях във детството си като другите деца – 

едно щастливо, весело хлапе. 

Обичах с вятъра да тичам подир хвърчилата 

и с чучулигите да пея из полята. 
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Събуждах се със песента и тръгвах към школото, 

а там учителят ми с поглед благ  

отмяташе къдриците немирни от челото 

и ме превеждаше през дървения праг. 

 

Годините минаваха, пораснах.  

Ала животът смачка ме с ръка. 

Потъна в мрак наоколо Земята,  

изчезна светлината и звука. 

 

Не чувах повече на славея гласа, 

загубих и света на цветовете. 

Ала си казах: “Ще се боря затова 

за мене слънцето като за другите да свети”. 

 

И тръгнах с моите братя по съдба 

по тъмните пътеки на земята, 

разпръсквайки по четирите посоки на света 

познанието за звука и светлината. 

 

Сега спокойно срещам своите старини, 

с бастун в ръка и слухов апарат в ухото, 

без съжаление за миналите тежки дни 

аз вярвам силно във живота и доброто. 
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ДОНКА ГАТЕВА / ГР. КАЗАНЛЪК 

 

ВЕЧНАТА ЖЕНА 

Ти си като бяла пролет – 

с усмивка светла, нежност и любов. 

Ти си като мнгозвучно ехо – 

съзвучие от ритми, благослов. 

 

Бъди благословена и велика 

любима и любяща майка и сестра, 

бъди благословена и честита, 

ти, вечната и истинска жена! 

На челото дълбока бръчка 

рисува времето с ръка. 

Венче от белоснежни зими 

плете край твоята глава. 

 

Понякога с умора тежка 

в дома забравена стоиш. 

Звъни се – ти отваряш 

и срещаш нейните очи. 

 

 

И литва думичка в простора, 

сърцето ти разтваря тя, 

изчезва тежката умора, 

усмивка грейва във деня. 

 

Учителко любима и честита, 

това са твоите пораснали деца. 

Те идват да ти кажат 

колко те обичат 

и колко скъпа си за тях. 

УЧИТЕЛКА 
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Има на света 

животинче малко едно, 

нарича се муха,  

но опасно много е то! 

 

Внимавайте хора, 

пазете се активно, 

че мухата – малка и дребна, 

ще бръмчи ви сладко и приспивно! 

 

И кога някому влезе в главата, 

таз дребна твар – мухата, 

ох, тогава настава бедата! 

Таз муха, ще изяде 

неговата проста глава! 

 

Ох, муха, муха, 

що ми трябваше тя! 

Да влизаш в таз проста глава! 

Оттърване от тебе няма, муха! 

 

ИЛИЯ КЪРДЖАНОВ / ГР. ПЛОВДИВ 

 

ПОЕМА ЗА МУХАТА 
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Има много, много мухи, 

и цеце и конски,  

че и мухи големи – слонски, 

но говоря за друг вид муха, 

която влиза в човешка глава! 

 

Надявам се, читатели мили, 

ако не са ви умовете чавки изпили, 

сте разбрали, що е то мухата? 

Мухата, влязла в главата?! 

 

Ако не, ще ви светна, 

днес по модерному  

казват на мухата "идея фикс", 

‘що се меша в главата кат’ микс! 

 

И така, внимавайте хора,  

мухата опасна е знайте, 

и с идеи безумни, не си играйте! 

Мислете вий добре и умно с главата, 

за да не влезе в нея мухата! 
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ИНАТОТО МАГАРЕ 

 

Купи си един стопанин, 

вчера на пазара, 

едно хубаво магаре, 

стока да му кара. 

 

Натовари го човекът 

със стока и багаж, 

и тръгнаха полека, 

двамката на своя воаяж... 

 

Стопанинът му дума: 

– Хайде, Марко, дий! 

Напред върви из друма, 

нагоре по баира  

и недей на всяко камъче се спира! 

 

Но туй добиче клепоухо  

бе упорито, кухо! 

Мързеливо, че инато се оказа 

и от инат се чак размаза! 

 

Де гиди, Марко клепоушати, 

ще има твойта гърбина яко да пати, 
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от сто тояги здрави, сухи и чепати, 

зарад тез твои проклети инати! 

Нагоре стопанинът по баира  

здраво магарето дърпа, 

час по час горкият се спира, 

морно чело бърше с шарена кърпа. 

 

Но не щеш ли тогава, 

по пътя отдолу се задава, 

стопанин друг със млада магарица, 

що мъкне вино във бъклица. 

 

Тя наш Марко задминава,  

закачливо с опашка му шава... 

По баира нагоре бодро върви,  

и опашка здраво върти... 

 

Изведнъж Марко бързо рипна, 

все багаж по земята се сипна, 

магарицата напред по баира подгони, 

завладян от интимни нагони! 

 

Втрещен, стопанинът диво изревава: 

– Стой, къде тръгна, бе мръсен плейбой! 

Каква ли ще стане сега тя  
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щом хормони се вихрят  

в таз ината магарешка глава? 

 

После с усмивчица хитра 

цигарка той си свива 

и след минутка на смях го избива. 

Могло значи с наш Марко 

работа да вършим 

без по гърба му  

тояги чепати да кършим! 

И с изпълнения плейбойски 

да постигнем труд геройски! 
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КАЛИНКА КОВАЧЕВА / ГР. ДОБРИЧ 

 

МАЛКО Е НУЖНО 

 

Колко малко е нужно на човек – 

поздрав дружелюбен, приятелски подадена ръка, 

хубав разказ или нежен стих, 

мелодия чудесна, запомнящ се триптих. 

 

Колко малко е нужно на човек –  

разговор искрен с другар неотменим, 

мъжко рамо силно за опора през нощта, 

в която мислите вилнеят и стяга те душа. 

 

Колко малко е нужно на човек –  

топла дума, нежен жест,  

усмивка лъчезарна в светъл ден,  

изгряващото слънце след облака студен. 

 

Колко малко е нужно на човек –  

свещичка крехка в непрогледната тъма, 

светеща скромно в тънък силует, 

но очертаваща ясно пътя ни напред. 
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АВТОПОРТРЕТ 

 

Една от вас съм аз,  

танцувам и пея със силен глас. 

Стъпила здраво на крака, 

пиша и стихове от душа. 

Живея в мрак и тишина, 

но в душа ми слънце грей, 

в сърце ми музика звучи, 

преследвам хиляди мечти. 

 

Мога да рисувам с трепетна ръка 

на внучетата малки весели неща. 

Мога да приготвя топличка храна 

за пътник изморен от лоша тегота. 

Мога с кротка дума змия да укротя 

и тихо да приседна до пътната врата. 

Мога хиляди неща в захлас, 

защото искам да бъда като всички вас! 
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НЕ СПИРАЙ 

 

Не спирай да обичаш живота бурен и суров! 

Не забравяй нежните думи майчице, слънчице, моя любов! 

Не спирай да се трудиш – с воля всичко се постига –  

уважение и почит ще заслужиш, щастието ще те настига. 

 

Не спирай усмивки да раздаваш, дори в дъждовните утра 

бъди вежлив и успокояващ, сгрявай мрачните лица! 

Топлина, надежда, нежност мигом въплъщавай – 

те са извор чудодеен, за всекиго мечта. 

 

Не спирай цветята крехки с любов да садиш 

и пътници прашни с вода и хляб да гостиш. 

Не спирай да вършиш благородни дела, 

само така ще ти е леко на душа. 

 

Не спирай да мечтаеш за хубави и топли дни, 

в които надежда не залязва, покоя си цари. 

А слънцето безспирно озарява с дългите лъчи 

мигове прекрасни, в които музика звучи. 

 

Не спирай нито за миг,  

в живота върви гордо напред – 

така е устроен самият човек:  

добрини да прави безчет. 
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КИРИЛ ДАМЯНОВ / ГР. ПЛОВДИВ 

 

КОЛЕДНА МОЛИТВА 

 

В нощта на Коледа протегнах ръце 

и мълком отправих към Бога молитва: 

на всеки от грешния свят да даде 

смирение, мъдрост и помисли чисти. 

 

На грешните правия път да покаже 

и правото слово над нас да изгрее, 

за пътя, по който вървим да разкаже, 

в сърцата ни кръв, от кръвта си да влее. 

 

О, светли, пресветли, Исусе, 

помилвай душите ни с твоята благост. 

Сред хората с мъдрост неземна прочул се, 

Ти, Боже, си нашата истинска радост. 

 

За грешните, Боже, за прошка те моля, 

не зная защо, но знам че е право 

и знам, че последна е твоята воля, 

че твоето слово, е твоето право. 

 

За другите моля се, не зарад мене, 

в нощта озарена, коледно свята, 

да бъде, о, Боже, твоето време 

и мир да царува навред по земята. 
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Монопол, о, монопол, 

вече тръгнах почти гол! 

И от сметката за ток 

днес изпаднах в пълен шок. 

Като дойде и водата 

ще се хвана за главата. 

Боже,  

май след тези сметки аз 

ще премина  

на сланина с праз. 

Монопол, хей монопол, 

чуй народа бос и гол! 

Време е да си вървиш 

в Прага;  

Брюксел,  

ако щеш в Париж! 

Ти прокуди милион чада 

да се скитат по света! 

 

МОНОПОЛ 

Там във гадната чужбина, 

дето няма брат, роднина, 

и работиш като вол, 

и се мъчиш ден и нощ, 

но си пак и бос, и гол, 

а живота лош, по-лош 

като стар, заключен „МОЛ" – 

ПРАЗЕН,  

ПУСТ,  

ОГРАБЕН,  

МРЪСЕН, 

гледаш с поглед зъл, навъсен. 

Сякаш си от Господ спуснат 

да царуваш на Земята, 

ала вече вижда ти се края, 

отминава всенародната омая, 

затова върви си със добро, 

да не те изгоним със дърво. 
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КРЪСТИНКА ПЕТРОВА / ГР. ДОБРИЧ 
 

МАГИЯ 
 

Не от окови сърцето болеше, 
не и робство на плещите тежеше. 
Магия някой направил 
и животът с мъка вървеше. 
А бяхме млади... 
всичко с дързост градяхме. 
Деца? – като крехки цветя, 
но дръзновени. 
Почивка? – Що е то? 
Дом като всички 
граден като птици... 
Но, магията вреше, даже кипеше. 
От сърцата капеше кръв. 
Но магията своята дума 
на две не хабеше. 
Направихме опит да я заблудим, 
като се разделим. 
Но сърцата линеят 
и горко се зоват. 
Безсилни, изтерзани предадохме се, да! 
Ала знам, че там где стъпвали сме ний, 
ще поникне семето на нашата обич! 
И все някой ще рече: 
„Те всъщност бяха 
простички и честни хора." 
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Стопли едно сърце самотно, 

премръзнало е то. 

Лута се и чука 

като кученце само. 

 

Нежна ласка 

в празничната нощ, 

навярно ще изтласка 

самотната немощ. 

САМОТА 

Хапка хляб разделена 

между двама, 

по-сладка ще е, знам! 

Пред камината глави склонили 

и подпрели рамена. 

Сигурно ще е по-леко, по-лека     

                                    старостта. 

Настъпи пролет китна, 

с цветя по полето. 

Но тя на мен донесе 

нещастие проклето. 

 

Ех, ти пролет китна и богата, 

защо си ти дошла? 

Не виждаш ли, че я няма 

в мен радостта? 

Стоя аз самичка, 

стоя през нощта 

и тежко си въздишам 

със сълзи на очи. 

 

Нещастие проклето, 

защо се ти яви? 

Сърцето ми едничко 

тъй люто нарани. 

ПРОЛЕТНА ГОРЕСТ 
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ЛУШКА МАДЖАРОВА / ГР. ЛЪКИ 

 

АКО НЯМАШЕ ОГЪН 

 

Ако нямаше огън в очите ни, 

ако дланите с буци лед бяха пълни, 

дяволитите погледи, ако ги нямаше 

и топлите думи – какво щяхме да бъдем? 

 

Ако бяхме подвластни на дявола, 

ако нямаше мисъл и жажда за другия, 

нали щяхме да бъдем безплътни – 

всеки вятър далеч би ни вейнал. 

 

Всеки по-силен дъжд би завлачил 

всичко в нас, що се казва човешко. 

Всичко красиво би си отишло 

и би останал само грехът ни... 

 

Ако нямаше обич в душите ни, 

мъртви камъни щяхме да бъдем! 

Ако ги нямаше болката, разумът, 

ние просто не бихме се раждали! 
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ВЪЗМОЖНОСТ 

 

Ако Бог ми даде магическа сила, 

за нищо на света не бих я пропиляла, 

а с ветровете щом се налудувам, 

със слънцето ще изгрявам 

и към земята по лъчите ще пътувам, 

за да вплета в цветята 

багрите на небесната дъга. 

После в дъждовни капки 

аз ще се превръщам 

и повалената от жегите трева 

за нов живот безкористно ще връщам. 

И бих танцувала със Времето 

по чудния килим на младостта. 

Ах, как бих танцувала –  

без да се страхувам, 

че ще е временно. 

И ничия прищявка 

не би ме спряла 

да отлетя 

като пухче на малко глухарче, 

което накрая се сгушва в пръстта, 

а напролет пониква отново... 

Ако Бог ми даде магическа сила, 

за нищо на света не бих я пропиляла... 
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КЛОУНЪТ ПЛАЧЕ 

 

Тази вечер да покаже клоунът успя, 

че може и да плаче. 

Публиката от сърце се смя – 

сълзите бяха истински обаче... 

 

До днес, на обед, пазеше една пара – 

от майка му, преди да си отиде от света, 

с пресъхнала от болката уста 

прошепна, че наследството това е! 

 

Парата сребърна обичаше си той, 

от нея черпеше и сила, и покой, 

в джоба, до сърцето я държеше – 

реликва истинска за него беше... 

 

Но сляпа просякиня пътя му препречи 

и посиняла от студа ръка 

за милостиня протегна и се свлече, 

безпомощна и жалка във калта. 

 

Клоунът в следващия миг видя 

разширените от болката ѝ зеници, 

напомнящи за майка му преди смъртта 

със страшно гаснещите в тях искрици. 
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Помогна ѝ да се изправи на крака, 

дори със кърпата си я избърса, 

а после й подаде святата пара – 

клетницата се прекръсти и изхълца. 

 

Сега след представлението плаче, 

сълзите мокрят мръсния тампон... 

Не може нищетата да се смаже 

с един-единствен сребърен жетон! 
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МАРИЯ СЛАВОВА / ГР. КАЗАНЛЪК 

 

ПРОЛЕТ 

 

Не си го давам личното пространство, 

не си го давам, дори да съм в странство, 

как искам да избягам аз от всички, 

сама в гората с малките сърнички!... 

 

Сама да крача по шумящата пътека, 

букети да бера от дъхави лалета, 

кукуряк от бодливи храсти да наднича, 

бистър поток по бели камъни да тича. 

Дърветата обличат нова риза, 

птичките подготвят нова виза, 

лимонена иглика ярко свети, 

оранжев минзухар прогонва ветровете! 

 

Слънцето усмихнато поглежда, 

зад сърдит облак се оглежда, 

тревички се изправят, вдигат чело, 

пчеличките подготвят своето дело. 
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ПОЛЕТ ВЪВ ВИСИНИТЕ 

 

Прерязани са ми крилата, 

не успях да литна в небесата. 

Не можах да взема височината, 

завинаги останах на Земята! 

 

Земята страшно ме привлича, 

защото много ни обича, 

но аз съм влюбена в небето, 

за него тупка ми сърцето. 

 

Крилата трябва да поправя, 

да полетя и да забравя. 

Знам Слънцето за всички грее, 

но птичката на радостта – не пее! 
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ДЪЛБОКИ ВОДИ 

 

Да газиш във дълбоките води, 

когато въздухът над теб трепти, 

мечтаеш хладен вятър да повее, 

щурче в тревата сладко да запее. 

 

В дълбините водата е тъмно зелена, 

непрозрачна, съхранено-студена, 

в нея плават грамадни медузи 

и те парват с отровните бузи. 

 

Изморих се, но как да изляза, 

нямам сили да отворя яза, 

почивка нямам нито за минута, 

безспирно нещо трябва да се бута. 

 

Да бъда весела, усмихната, щастлива 

в дълбоките води и търпелива, 

вълните люшкат ме със страшна сила, 

вълшебна пяна още не съм сътворила! 
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ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ / ГР. РУСЕ 

 

МИЛАТА ДЕМОКРАЦИЯ 

 

Години бяха, те от миналия век, 

не бях богат,  

но не знаех що е чувство – глад. 

Задуха вятър на промяна,  

тя радостта бе неописуемо голяма. 

Нивите на дедо щели да ми дадат,  

та да забравя за беднотията и глада, 

но уви, ще трябва да ги купя с купчина пари. 

Не стигна ми тази беля,  

та тя Европата отвори своята врата, 

но на сметище превърна красивата ми страна. 

Насущния за долар да ядем,  

млекото прясно – за евро да пием, 

а националното блюдо – фасул, братко, срам – 

ще трябва да го хапнеш на цената на кило салам. 

Коледа е,  

светва Витлеемската звезда,  

но угасва радостта. 

Пак парите са кесат,  

та не стигат да си купиш дрехи – нов кат, 

ще да ходим втора употреба,  
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кой ли сега нас гледа?! 

Постно зеле ще ядем,  

та пари за вносно коледно месце да съберем. 

Че нащ’а бяла българска свиня,  

тя къмто Брюксел отлетя. 

Ех, ти мила демокрацио,  

разпиля интелектуалната ни нация. 

Един коремът от преядане боли,  

на други свят от глад върти. 

Ще да газим дълго още в глинестата пръст  

и ще да носим своят кръст. 

Той, кръстът казват, не тежи,  

защото в Европейският Съюз сме веч били. 

 

 

ПРИЗИВ 

 

Преди изборите галехме с перца,  

за да спечелят нашите сърца, 

но отмина този ден,  

а бариерите остават пред теб, пред мен. 

Но има в календара дата една –  

да напомни, че и нас ни има по света. 

Трети декември е ден обикновен –  

на хората с увреждания от света е посветен. 
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Днес той тук ни събра,  

защото сме всички със сходна съдба. 

В очите мои няма светлина,  

не мога да се радвам след летен дъжд  

на пъстроцветната дъга. 

Бастунът бял е мой другар,  

със него търся пътят, тротоар,  

но тротоарът – разкопан,  

попадам често в капан, 

крачка вляво, две напред –  

отново всичко е наред. 

Съдбата ме събра  

с другарка тъй добра, 

но зла беда я сполетя –  

застигната бе от глухота. 

Не може в май на утринта  

да долови на славея красив песента. 

Ванко болестта лишила го е от крака, 

но седнал в инвалиден стол –  

упорито следва си целта, 

ала за миг попада на улицата в калта. 

Те казват, че различни сме били,  

но между нази има специалисти и творци, 

та Европейци вече сме нали?! 

Ний питаме Ви господа,  
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къде ни е достъпната среда, 

а там горе пъстроцветния хамелеон –  

кога ще изкове такъв закон? 

Та в утрешния ден да няма бариери  

пред теб, пред теб, пред мен. 

 

 

 

МОЯТА БЪЛГАРИЯ 

 

Българио, Родино моя,  

до вчера ти като родна майка до мен беше, 

но от онзи ноемврийски ден  

превърна се във мащеха за мен. 

Не съм аз знатен бизнесмен,  

та да се отмъкне нещичко за мен. 

Аз просто съм един сляпо-глух плебей, 

над мен опасността като ястреб се рей. 

Гаврошовците като пчелен кошер се роят, 

с очи на ястреб те следят, 

додето някой ден те оберат. 

Днес един уж неволно ме препъна,  

на земята ме свали 

и амулетът семеен той ми сви. 

Край мен хората преминаваха със зрящи очи,  
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но с опустошени души 

и никой не се осмели да ми помогне  

и злосторникът да улови. 

Българио, Родино моя,  

дали ще доживея аз отново ден –  

да се превърнеш в майчица за мен?! 
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СВЕТЛА МАРИНОВА / ГР. ДОБРИЧ 

 

РАВНОСМЕТКА 

 

Едно дърво самотно е в полето, 

листа и клони вплитат се зелени, 

корените стигат до сърцето, 

поспри се да поседнем, че сме вече уморени! 

 

Все млади по дух сме, 

сърце не старее, 

но сняг ни посипва, 

косите белеят! 

 

Ръцете си крием, 

със бръчки покрити. 

По пътя назад, 

лежат спомени скрити! 

 

Такъв е животът – 

трънлив или гладък, 

изпълнен с обич и мъка, 

горчив или сладък. 

 

Живей го с достойнство, 

със гордост и радост. 

Единствен е пътят, 

не страдай за младост! 
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САМО ТИ 

 

Кой накара ме тъй силно да обичам – 

само ти. 

Кой ми върна радостта изгубена – 

само ти. 

Кой накара ме злото да отричам – 

само ти. 

Кой ми върна радостта в живота – 

само ти. 

Кой накара ме да чувствам полъха на младостта – 

само ти. 

Кой накара ме да вярвам в тежката съдба – 

само ти. 

Само ти накара ме да чувствам ритъма на този век. 

Само ти направи аз да чувствам гордостта, че съм човек. 

Само ти показа ми да видя що е радостта. 

Само ти направи да горя във пламъка на любовта. 

И затуй, че ме даряваш с радост всеки час 

ще ти кажа тихо в мрака:  

„Само теб обичам аз!" 
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СТЕФАНА СЛАВОВА / ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

ЖИВОТЪТ Е ТЕАТЪР 

/ПОСМЪРТНО/ 

 

Не се отчайвай, смело в живота ти върви! 

Животът е театър!  

Ако не знаеш да играеш, 

той ще те сломи и унищожи! 

И все пак, животът е театър! 

О, как във теб, аз, Господи, да вярвам? 

Не вярвам аз на твоите слова! 

Пред мен заставаше вечно моята съдба – жестока, безна-

деждна. Отново пак се връщам в младостта. Не мога да 

отмина спомените вечни. Аз търсих ги да блеснат като 

искра, да ме поглъщат, да ме галят. Но винаги пред мен 

заставаше жестоката съдба! 

И газеше мечтите ми, 

що в младостта си аз живях. 

Пълзях до нея унизена 

и мрачни бяха моите дни, 

а тя ме гледаше презрена, 

гасеше пламъка, що в очите ми пламти. 

И питам те, къде, о, Господи, сгреших, 

че толкова жестока към мен бе ти. 
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И молих те да ми простиш за всяка грешка! 

Прости ми ти и дай ми светлина, 

да виждам аз света. 

Годините минаваха в умора и спомените като сенки се 

плъзваха край мен. Безмилостна, жестока бе съдбата. 

Уморих се да мечтая, да копнея. Уморих се, уморих! 

Вървях в живота със смели крачки, забравила за съдбата 

ми злочеста. Мечтите ми ме водеха към приказни стра-

ни. 

Научи ме да мразя, да обичам страстно, 

да тръгвам аз при всеки поглед мил. 

Понякога заставаше пред мен като скала, 

ту яростна, безмилостна, жестока 

и блъскаше ме в бездни и скали, 

и падах с окървавени рани, 

отново изправях се с поглед ясен 

и никой, знам, не ще да ме сломи. 

Животът си калявах с песен! 

Вървеше тя до мен с надежда, с вяра. И сякаш ставах все 

по-смела. Тя вдъхваше ми тази вяра, че и аз мога да бъда 

полезна на този свят. Светлината чезне от моите очи. Но 

тоз живот поднасяше ми всичко. Забравих аз за моята 

съдба. Живота си до края ще посрещам.  

Обичам те, живот прекрасен! 
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СТОЯНКА ЖЕКОВА / ГР. ДОБРИЧ 

 

ГРОЗНОТО ПАТЕНЦЕ 

 

Излюпиха се патенца 

с белички калпаченца. 

Патицата е щастлива, 

с крила грижовно ги завива. 

Тук-там подават се главички 

и щъкат палави очички. 

Патенцата са красиви, 

пухкави и закачливи. 

Патицата леко стъпва, 

патенцата не настъпва. 

Брои тя своите деца, 

бяха повече яйца. 

В гнездото яйце едничко, 

останало сам-самичко. 

Патицата млада майка, 

опит няма, се завайка. 

Нейните сестри подред, 

се събраха на съвет. 

Яйцето на кукувица 

или пък на друга птица. 

По въпроса има спор. 
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Всички викаха във хор: 

– Да се остави! – Не, да се изхвърли! 

Погали нежно с перце, 

мама бялото яйце 

и в гнездото го остави, 

ама не го забрави. 

Патенцето се излюпи  

и нададе вик на своя език. 

Дойдоха всички –  

братчета, сестрички, 

мамините три сестри  

и пуяка дори. 

Всеки патето оглежда, 

грозно, смешно им изглежда. 

Нека грозно го наричат, 

мама пак си го обича. 

След закуска за водица, 

води всичките дечица. 

Плуват весело в потока, 

гонят често и жабока. 
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УРОК 

 

Няма тя приятел драг, 

в гората всеки ѝ е враг. 

Напада от засада всички, 

малки зайчета и птички. 

Но ето с Лиса що се случи, 

при двубой със лошо куче. 

Тъкмо хвана тя петлето, 

глас проточи до небето. 

Шаро, който бе на лов, 

дочул петльовия зов. 

И подушил той следата, 

хвана Лиса опашата. 

Радостта ѝ тъй помръкна, 

щом петленцето измъкна. 

После Шаро я опуха, 

май че скъса й кожуха. 

От лапите му се отскубна 

и във дупката се шмугна. 

Навън Лиса не излиза, 

разхожда се по бяла риза. 

Кожухът на телта виси, 

съдран е на гърба, личи. 

Вън е люта зима, 
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един кожух Лиса има. 

Мръзне, в дупката се крий.  

Но беда, трябва ѝ игла. 

Ами сега, къде игла в снега? 

Навън излезе Кума Лиса, 

почна бързо да я втриса. 

На шивача Ежко-Бежко, 

иглите скрил е Белоснежко. 

Белоснежко е завил  

и шипката – иглите скрил. 

– Я заспивай зимен сън! 

– Пролет чакай, Лисо, вън! 

– Нека тя е за урок! 

Вълчо твой приятел строг. 
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НА МАМА 

 

Отворих пътната врата – 

градинката във бурени, трева, 

минзухарче-слънчице игриво, 

усмихва се загадъчно, свенливо. 

С „Добре дошла” посрещна ме гальовно, 

а сълзите напират в мен виновно. 

Рони гроздови зърна  

застарялата лоза. 

Дребни сълзи-кехлибар, 

като грешник пред олтар. 

Запустяла бащината къща, 

скъпи спомени от детството връща. 

Подпряно дървено корито, 

покрито с плесен, с прах, пробито, 

а беше някога доволно, 

бе къпано грижовно. 

Цамбуркахме като деца, 

грейнали като слънца.  

Кестеняви и блондинка, 

с бузки розови с тръпчинка. 

Мама весела, засмяна, 

скромна в делнична премяна, 

готви, пере, преде, тъче – 
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Бог я дарил със сръчни ръце. 

Спомени назад ме връщат, мамо, 

приведена с кобилица на рамо. 

Менците като везни,  

недоимъкът горчи. 

Ту клекнала на колене,  

над коритото пере. 

Лампата едва мъждука, 

меси, пече хляб. Наслука! 

Ухае, диша под месала,  

разсъмва се, сняг преваля. 

Ръсим топлата филия  

със ситно смляна мерудия. 

С топки, кукли парцаливи,  

тичаме деца щастливи. 

Скъп спомен, свиден, скътан, мамо! 

За майчината любов, извезана с обич само. 

Протягаха към теб ръце,  

да откъснеш от ръце дете. 

Нито за миг на сън дори,  

брат от сестра не раздели. 

Бранеше като орлица,  

своите четири дечица. 

Прекланям се със обич, мамо,  

на сърцето ти голямо. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издател:  
Национална асоциация на сляпо-глухите в България 

Коректори: 
Анна Ройдева и Деян Славов 

Дизайн:  
Анна Ройдева и Деян Славов 

Печат:  
Национална асоциация на сляпо-глухите в България 
Пловдив 2017 



 

 

 

 
 


