
   

ДА БЪДЕШ ЧОВЕК 

Човек да бъдеш – никак не е трудно.  
Да можеш само обич да дадеш, 
приятел да избавиш от заблуда, 
хляб от честен труд да изядеш ...  
Във труден миг ръката да протягаш  
уверен слабия да окрилиш.  
Макар да си прашинка във Безкрая  
със вяра в дните бъдни да вървиш.  
Да можеш със усмивка лъчезарна 
в душата да отглеждаш доброта,  
дори на неприятел да прощаваш  
и гордо да преминеш през света ...! 
 
 
 
ОБРЕЧЕНА НА ЛЮБОВ 
 
Мене ме обрекла Съдбата 
 много любов да раздавам.  
Тя е по-скъпа от злато,  
с нея душата се радва. 
Ако от обич изгаряш,  
огънят в теб се разпалва.  
Ако простиш и забравиш,  
значи любов заслужаваш!  
Ех, Любов, как омагьосваш,  
ходиш при млади и стари,  
нежно сърцата докосваш,  
целия свят покоряваш ... 
 

 
 
БОТЕВГРАД 
 

Мой роден град! Мой свиден Ботевград! 
На Стамен Панчев със завėта свят: 
Да бъде скромен неговият син, 



да е родинолюбец несломим! 
През теб минава Старата река, 
отмива твойта болка и тъга. 
Разпръскваш аромат на липов цвят. 
Гордее се със тебе стар и млад! 
Събира твоят приказен площад 

история, с която си богат. 
Часовникова кула там стои, 
която Майстор Вуно построи. 
Там Ботев гордо извисява ръст, 
а в погледа му мълнии блестят, 
и сякаш казва:”Стига ми това, 
че млад живот дарих за свобода!” 

Там Дяконът с най-чистите очи 

нашепва да сме честни и добри, 
та съвестта си да не оскверним 

и гордо своя път да извървим! 
Аз знам, че няма по-красив площад, 
че няма като тебе,Ботевград ! 
Тъй хубави са твоите деца ! 
В сърцето ще те нося до смъртта! 

   

 

 
ХОРСКОТО ЗЛО 
 
Отдавна ми казваше мама: 
„Ще можеш ли, мило дете, 
от хорското зло да опазиш 
доброто, невинно сърце...?” 
Тогава си мислех, че мога. 
Не бях осъзнала добре, 
че злите са толкова много, 
че смазват красивото в теб! 
Години изминаха, мамо...! 
Порасна и твойто дете, 
разбрало в живота, че няма 
зли хора с невинно лице! 
Днес с твойте очи различавам 



добрия от злия човек, 
а с твойто сърце - тъй голямо 
душата в очите четем...! 
 
 
 
МЪЛЧАЛИВА ЛЮБОВ 
 
Мълчалива любов, остаряла. 
През пожари и клади преминала... 
Но в сърцата ни още е цяла. 
И с годините не е изстинала. 
Устояла в безброй изпитания. 
И ранявана люто, и плакала... 
Тя е наша и пак оцелява. 
И калена, със нас ще е всякога! 
Мълчалива любов, побеляла... 
Вечно наша да бъдеш докрая! 

  
 
 
 
 
 

Мъжки месец 
  
Пак е втори февруари - ден на всичките мъжкари. 
Казват: " Днес петльовден!" - и на женен, и ерген. 
Без мъжкарите не може - кой цял ден ще ни ядосва? 
Но затуй пък, мили Боже, те със обич ни докосват... 
Мъжки месец февруари, на мъжете млади, стари. 
Нека имат много сили, да са здрави и щастливи! 
  
 

 
 
 
 
 



СЛЪНЧОВА СЕСТРА 
На  скъпите ми  внучета Марая и Деян 

 
Вие сте във мойте мисли, 
във забързания ден... 
Чувствата си аз прелиствам 
и сте винаги до мен! 
Радвам се със ваш,та радост, 
плача с вас и ме боли...! 
Връщате ми златна младост – 
смях сте от безгрижни дни...! 
Колко много ви обичам – 
мои златни сърчица! 
Любовта ми с вас ще тича 
като слънчова сестра...!!! 
 
 
Не ще ме заблуди 
 
Сърцето ми кога е било лудо? 
Кога ли? В съдбоносни часове. 
Животът мяташе ме – лист обрулен... 
И изпитания поднасяше отвред... 
Това сърце безмалко да изхвръкне 
от грозна вест, че татко е умрял... 
а с мама щом се разделих – помръкна..., 
душата ми без нея опустя...! 
От радост сърчицето ми туптяло, 
дарило на децата ми живот, 
а внуците изстрадало изцяло, 
докато дойдат на света широк...! 
Сърцето ми кога е било лудо? 
Във всички радостни и тъжни дни. 
Със него съвестта си не загубих. 
То никога не ще ме заблуди...!!! 
 

 
 
 



КАТО ПРЕД БОГ 
  
Смирено поклонихме се пред Левски, 
свели с почит своите глави. 
Примерът му жив е и до днеска, 
a словата – мъдри и добри. 
Дяконе, със чист и светъл поглед, 
съвестта ти все над нас ще бди! 
Няма като тебе син достоен 
нашата Родина да роди! 
Горди сме, Апостоле, тъй земен! 
Най-свободният оставаш ти! 
И като пред Бога – на колене 
Винаги пред тебе ще стоим! 

 
 
ЕДНА ИКОНА 
 
Най-хубавата люлка 
е от преданите майчини ръце. 
Най-хубавата песен 
е на майката от нежния гласец. 
Най-искрената обич 
е от майчиното трепетно сърце. 
Най-верният приятел 
майката е - с мисълта за теб. 
Най-мъдрият съветник 
е майчиният честен път в света. 
Най-силният закрилник 
е мамината всеотдайна длан. 
Най-хубавият образ – 
една икона с маминия лик, 
която да докосваш 
с душата си до сетните си дни...! 
 

 
 
 



В прегръдката на лятото 
 

Прекрасен юлски следобед. Слънцето е заспало сладък сън в люлка от пухкави 
облаци. Прохладен ветрец напомня за приближаващата вечер ...  

Група любители на природата тръгнахме на разходка из околностите на село 
Трудовец.Пред очите ни се разстилаха омайни живи картини, пропити от свежа 
зеленина и изпъстрени с багрите на лятото. С всяка крачка навлизахме все по-
дълбоко и пиехме от непресъхващия извор на тези благословени места. Трудовец се 
виждаше като на длан, сгушен като в майчина прегръдка. Нашият „гид“ вървеше 
напред и ни показваше Голяма и Средна могила, Пишорски дол и местността 
„Трудовец“ или „Локвите“ на билото.  

Вървейки из „Шумака“, се любувахме на нацъфтелите полски цветя и узрялото 
жито, което се люлееше пред погледа ни като развълнувано море. Метличините ни 
гледаха с нежния си син поглед, ружите стояха гордо изправени сред полето като 
приказни феи, а лопенът издигаше снага, сякаш цар стоеше на трона си. От двете 
страни на пътя се жълтееше еньовчето и ни омайваше с нежния си аромат, а 
дърветата като че ли ни правеха шпалир и ни подаряваха прохладата на сенчестите 
си клони, канейки ни да хапнем от узрелите апетитни плодове. Направихме си 
разкошни букети от всякакви билки и полски цветя.  

Но хармонията на природата беше нарушена от безразборно и безотговорно 
изхвърлените боклуци, които стояха като грозна кръпка върху новата й лятна рокля ... 

Така, улисани в размисли за природните красоти и разочаровани от всичко, 
което ги помрачава, ние стигнахме и до целта на нашата разходка – да видим 
останките от манастира „Св. Георги“, строен в далечния 16-ти век. Почти разрушен, 
някогашният манастир напомняше за вярата, която е свивала гнездо в сърцата на 
хората. Тук са идвали стотици да се молят и навярно да търсят убежище и спасение. 
А днес сърцето на манастира е празно. То се надява добри ръце отново да го 
съградят и да го изпълнят с живот. Но ние сме сигурни, че този отколешен манастир 
ще се превърне в един красив оазис за отмора на всички, желаещи да се освободят 
от насъбралото се житейско напрежение.  

На връщане, потопени в блаженството, продължихме да си говорим за 
красивите неща в живота, които са в дребните радости. Мечтаехме да видим 
очарователната природа около Трудовец не разсипана, не ограбена, не замърсена, а 
чиста – такава, каквато Бог я е създал ...  

Неусетно стигнахме до параклиса „Св. Троица“, построен от родолюбив 
българин и осветен на 11 юни 2006 г. Запалихме свещички за здраве и се помолихме 
да се намерят още такива българи, които да допринесат за реставрирането и 
съживяването на някогашната света обител – манастирът „Св. Георги“. Дълбоко в 
себе си се надяваме, че това ще стане реалност.  



Отивайки си, бяхме безкрайно доволни и щастливи, че се докоснахме до ония 
неща, които се виждат само със сърцето и без които мнозина милионери са 
безкрайно бедни.  

А там, където тържествува любовта към природата, преклонението пред 
вярата и почитта към историята, животът никога не свършва!!!  

 
 
 
 

ЕДНА НЕСПОКОЙНА ДУША 
 

За пръв път се докоснах до изтънчената душевност на Иван Стамболиев, 
когато прочетох прочувствената му стихосбирка “Преди да падне сняг”. Душата ми бе 
разтърсена от едни неповторими шедьоври, разкриващи безспорния му поетичен 
талант, човеколюбие и мъдрост. Трогна ме до сълзи стихотворението “Майките”, 
възхищавах се на красивия миг в “Спомен в бяло”, потъвах в изстраданата обич към 
роден край, роден дом, родители и близки, впечатлена бях от бащиния завет: 

Не знам какво ще ти оставя, сине, 
единствено със обич съм богат... 

Пред мен вече не стоеше само един поет. Пред мен стоеше един истински 
човек, който разкриваше себе си, хванал за ръка своя читател, за да го поведе по 
пътеката, която води към сърцето  му. Словото му, пропито с изящество, почтеност и 
доброта, пробужда човека към добро. То ни отвежда на брега на неспокойната му 
душа. Всеки, вглъбил се в неговите стихове, разбира колко великодушен, обичащ до 
болка и нежен е създателят им. 

Иван Стамболиев овековечи образа на Майката – Родина, “простряна на 
дръвника”, както и всички скравенци, загинали за нейната свобода. Запечата като на 
снимка хубостта на родната Скравена, беше горд със железния дух на дедите... Беше 
щастлив, опазил красотата на душата си, съхранил в себе си магията  на своята 
поезия, в която се оглежда характерът му и  с която остава безсмъртен: 

Поезийо, ти сто врати отключи. 
Чрез теб разбрах какво е красота! 

Единствено на зло не ме научи, 
затуй ще съм щастлив и след смъртта! 

Аз също бях, съм и ще бъда щастлива, че животът ме срещна с такъв голям 
поет – сърцевед, със сродна на моята душа. Той завинаги ще си остане моят учител, 
който успя да ми покаже в какво се състои красотата на поезията. Иван Стамболиев 
стана приятел на цялото ми семейство – всички много го уважаваха и обичаха да 
четат неговите вълнуващи творби. Той познаваше и творчеството на покойната ми 
майка Невенка Иванова, възхищаваше се на нейните разкази – “парещи въглени” и я 



насърчаваше да пише. Когато двете с нея решихме да издадем съвместна книжка, 
Стамболиев избра тя да се казва “Не си отивай, Доброта!” А на представянето на 
книжката ни /2003г./ той ни поздрави със специално написано за нас стихотворение 
със същото заглавие, както направи и многоуважаваният от нас – покойният Георги 
Северов. 

...и винаги с душа богата 
превръщай в сила нежността! 

Додето се върти земята, 
не си отивай, Доброта! 

Не мога да забравя как, макар и сразен от мъка, Иван Стамболиев дойде в 
скравенското училище и раздаде с автограф на целия колектив издадената 
посмъртно книжка със стихотворения на неговия син Николай – “Макар и отдалече”. 
Добрият спомен живее през целия живот. Аз ще запазя скъп, неугасващ спомен за 
добродетелния живот на човека и поета Иван Стамболиев, за неговата кристално 
чиста душевност, за благородния му земен път. Той остави след себе си “незаличима 
слънчева следа”. От нас не могат да си тръгнат духът на добротата, вниманието и 
топлото човешко отношение. Ще скърбим за него, ще го помним и ще се радваме на 
това, което е посял в душите на хората със своя неуморим стремеж да се раздава... 
Скравена също вечно ще помни своя достоен син, защото той й беше верен, защото я 
прослави с химн, защото стои в сърцето й така, както “дъбът стои непоклатим на 
склона”... 

А всички, които имахме щастието да го познаваме, ще си спомняме за 
побелелия мъдрец с невинната детска душа... 

Почивай в мир, Учителю!!! 

 

 

 

 


