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УТРЕ

Не знам дали изобщо има „утре“.

Живея във един измислен свят.

Приятелите често ми досаждат.

Най-близките в земята кротко спят.

Реки поглъщат много скъпи жертви.

Броя стотинките да купя хляб

и давя мъката с горчиво вино,

а във гърдите ми бушува яд.

Летят край мене луксозни мерцедеси,

закупени със скъпата ни пот,

а лъгаха ни лидери различни,

че утре идва по-добър живот.

Толкова години няма „утре“,

но вярвам – идват по-щастливи дни.

Дано не е поредната измама –

лъжата двойно повече боли!
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ЖЕЛАНИЕ

Незабележимо времето отлита

и щом очи назад обърна,

как бих желал да дойде ден

изпуснатите думи да си върна.
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!

Ако имаш две ризи, не ги показвай на 

ближ ния си – ще ти завиди!

!

Заблееш ли, може и трева да пропасеш.

!

Пришпорваме ли времето, може да загу-

бим посоката.

!

Има хора на дълга и хора на дълговете.

!

Най-често истината стои под езика.

!

Този, който за нищо не го бива, е  спосо-

бен на всичко.
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!

Не е важно да знаеш пред кого да гово-

риш. По-важно е да знаеш пред кого да мъл-

чиш.

!

Истината зависи от това с какви очи я 

гледаш.

!

И на хората с широки души понякога им 

става тясно.

!

Само глупакът мисли, че е умен.

!

Когато умните глупеят, то не значи, че 

глу  павите са поумнели.
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!

Има хора, които говорят като светци, а 

се държат като гамени.

!

Когато си събличате кирливите ризи, не 

мислете, че някой друг ще ви ги пере.

!

Ако устата ти е малка, за какво ти е голяма 

лъжица?

!

Когато се повдигате на пръсти, то не 

зна чи, че ставате по-високи.

!

И лавината от клюки може да затрупа 

чо век.
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!

Тръгна му по вода и се удави.

!

Когато човек се издига нагоре, може да 

ста не и безтегловен.

!

Опознаеш ли себе си, ще разбереш защо 

те мразят.

!

Роднините са най-верните спътници в 

служ бата.

!

Не всеки, който има хубави очи, вижда 

добре.

!

И малката бутилка може да ти изиграе 

го лям номер.
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!

Трудно се събира вересия от празна кесия.

!

Умният и от глупака се учи.

!

Скъсан джоб семеен бюджет не кърпи.

!

Всяко море е до колене. Зависи от удав-

ника.

!

След като има толкова много съюзи на 

пи  сателите, защо не се образува и съюз „Гав-

ра с българската литература“?

!

Не тропай на една и съща врата, когато 

ти я затварят.
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!

Когато правиш добро на някого, помис-

ли за добро ли е.

!

След изпитото вино могат да те вземат за 

мезе.

!

Удариха го през пръстите, беше тръгнал 

през просото.

!

Не всички хора, които критикуват, ги би-

ва за самокритика.

!

Когато джобовете ти са празни, коледни 

добавки не ги кърпят.

!

Най-лесно се усеща дъхът на завистта.
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!

Не е страшно да паднеш. Страшно е, ако 

не можеш след това да се изправиш.

!

Не е важно да слушаш какво ти говорят. 

По-важно е да знаеш какво ти мислят.

!

Месия с празна кесия не е месия.

!

Само глупакът се спъва два пъти в един и 

същи камък.

!

И на свой огън да се пържиш, някой друг 

ти го е запалил.

!

Хубаво е да работиш. Лошо е, ако те из-

ра ботят.
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!

Не е нужно да си цирков артист, за да 

пра виш циркови номера.

!

На глупака ума е все в яденето.

!

Да разговаряш с глупаци е божие наказа-

ние.

!

Благоприличието понякога ни изравнява 

с глупака.

!

Умният човек не се определя по глупа-

ците, които е излъгал, а по знанията, които 

има.

!

За глупака умни хора няма.
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!

Глупакът е глупав, колкото си иска. 

!

Колкото човек се прави на умен, по-глу-

пав изглежда.

!

Самохвалството е враг на твореца.

!

Умен е този човек, който живее между 

глу паци.

!

Добрина могат да раздават само добрите 

хора.

!

Не винаги голямото лапане зависи от го-

ля мата лъжица.
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!

Навира ли ти се някой в очите, кани се 

да се качва на главата ти.

!

Най-често човек греши, когато се мисли 

за абсолютно прав.

!

Всичко е ясно само за глупаците.

!

Спорът с глупак може да те направи сме-

шен.

!

Ако ти дърпаш конците, внимавай да не 

се оплетеш в тях.

!

Гола е онази истина, на която не й харес-

ва ме тоалета.
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!

Човек, ако не умее да печели приятели, 

за какво му е да печели врагове.

!

Никой не плаща големи пари за малки 

ус луги.

!

Свикналите с калта не се плашат от нея.

!

По-добре е човек да е сам, отколкото да 

дру жи с доносници.

!

Когато едни ти подливат вода, други са-

мо я мътят.

!

Тези, които получават добрина, свикват 

с нея.
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!

Ако човешката мисъл има граници, то 

трябва да има и митници.

!

По-хубаво е да ти дават, отколкото ти да 

даваш.

!

Грешно казана дума и гума не я изтрива.

!

Човек до човек опира, но и човек човек 

обира.

!

Те й правеха комплименти, тя им праве-

ше номера.

!

Хвалиш ли се, не се слагай в челните 

мес та.
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!

Най-лесно се прави помен с чужда пита.

!

Най-лесно се берат ядове.

!

Най-страшни са последствията на безот-

го ворността.

!

Когато се изкачват към върха, много хо-

ра предпочитат кривите пътеки.

!

Трудно е да подлагаш крак на хора, кои-

то тъпчат на едно място.

!

Обича голите истини, но чака друг да ги 

съблече.
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!

Не преливайте от пусто в празно. Може 

да прелее чашата на търпението.

!

Ограниченият ум не признава ограниче-

ния.

!

Едни хабят времето, други времето ги из-

хабява.

!

Евтините лъжи често пъти скъпо ни стру-

ват.

!

Не опознавай себе си, за да не се намра-

зиш.

!

Който мисли добре, по-малко хитрува.



23

!

Най-много безобразия се вършат в име-

то на справедливостта.

!

Зад всеки лозунг може да стои един мо-

ше ник.

!

Потърсиш ли себе си, ще те помислят за 

загубен.

!

Паднеш ли на някого в краката, ще те 

под ритне.

!

Колкото човек по-малко знае, по-съвър-

шен се чувства.
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!

Апострофирането често води до катас-

тро фа.

!

С пълно гърло не се говори.

!

Най-много подметки се изтъркват в тър-

се нето на свои хора.

!

Лошите думи са като куршумите – не се 

знае кого ще улучат.

!

Началниците не са лоши хора, лошо е 

ако са ти началници.

!

Мълчанието е злато. Страшно е, ако ни 

затрупа.
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!

И да си предан, все някой някога ще те 

пре даде.

!

Тези, които ги бие парата, не ги бие съ-

вестта.

!

Една глупост може да разруши цял един 

живот.

!

Най-трудно се вдигат леките неща.

!

Най-трудно се излиза от духовна криза.

!

За да проговорят фактите, трябва някой 

да ги накара.
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!

Когато фактите мълчат, прокуратурата е 

безсилна.

!

И по шапките се разбира, че главите ни 

са различни.

!

Най-после разбра, че „Буда“ не може да 

го направи будала.

!

С право България е най-правовата дър-

жа ва – всеки в нея правда раздава.

!

На чуждо нещастие недей се радва, че 

огъ   нят помита всичко.

!

Изгубената съвест не винаги е загуба.
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!

Народът оголя от голи надежди.

!

Този живот е сцена – 

народът гладно хо ро играе, 

правителството го гледа и нехае.

!

Управляващите на народа беден 

не чуват думата. 

Бягат от нея като от чумата.

!

Човек трябва да се доказва, 

а не да се подмазва.

!

Живеем живот под наем, 

който все по-трудно плащаме.
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!

Когато подливате вода на някого, внима-

вайте да не му тръгне по вода.

!

За вървящите на зиг-заг няма прави пъ-

те ки.

!

Обичаш ли само себе си, не ти остава 

вре ме да обичаш другите.

!

Ако човек не тежи на мястото си, то му 

до тяга.

!

След тежката си дума много хора олекват.

!

И добре да работиш, пак могат да те из-

ра ботят.
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!

Най-много са собствените слабости.

!

Не хвърляй думи на вятъра – не знаеш 

до кого ще ги отнесе.

!

Докато търсим добрите хора, може да ги 

из губим измежду лошите.

!

Когато не ме питат за нищо, каква отго-

вор ност да нося!

!

Ако си с лице към хората, няма да чуваш 

думи зад гърба си.

!

Не подливай вода на дънер, че може да 

се разлисти.
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! 

Не тръгнеш ли, няма да стигнеш.

!

Много хора вървят напред със задни 

мис ли.

!

С чужд акъл собствено мнение не се из-

каз ва.

!

Трудно се подлага крак на хора, които 

тъпчат на едно място.

!

Кажеш ли кои са ти приятелите, все ня-

кой ще те посъветва какво можеш да вземеш 

от тях.
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!

Ограничените хора имат неограничени 

ам биции.

!

Докато търсеше човещината, се загуби 

ка то човек.

!

Паднеш ли на някого в краката, ще те 

под ритне.

!

И добрите коне правят магарии.

!

Често пъти сладките приказки дават гор-

чи ви резултати.

!

Надеждата умира последна, ако сме я за-

па зили в себе си.
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!

Колкото човек се прави на умен, по-глу-

пав изглежда.

!

Един човек ако не умее да печели прия-

те ли, за какво му е да печели врагове?

!

Прегръща враговете си, за да му бъдат в 

ръ цете.

!

Не се плашете от змии, носете ги в пазва-

та си.

!

Най-често ни дават тон в живота тези, 

кои то са си изпели песента.



33

!

Авторитетът срещу кредит пукната пара 

не струва.

!

Големи думи кажи, голяма пенсия не ча-

кай.

!

За едни просията е начин на живот, за 

дру ги – навик в живота.

!

Лошите думи са като куршумите – не 

зна еш кога ще те улучат.

!

Губиш ли си сам времето, не очаквай ня-

кой да ти го намери.
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!

Човек може да е глупав колкото си иска, 

сти га да не пречи на другите.

!

По-добре е да си плюеш на ръцете, от-

кол кото да оплюваш някого.

!

Никога не можеш да опознаеш човек та-

ка добре, както в кръчмата.

!

Ако често те вее вятърът, не се знае къде 

ще те отнесе.

!

Природата няма милост дори към себе си.

!

Истината е ценна само тогава, когато сам 

достигнеш до нея.
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!

Колкото на един човек повече му даваш, 

повече очаква.

!

Отстъплението не винаги е знак на сла-

бост.

!

Ако човек много се разгащи, може да ос-

та не и без гащи.

!

Остана вярна на себе си цял живот да му 

изневерява.

!

Ако ти е лека жената, ще я отвее вятърът.

!

Не бъркай под полата на голата истина, 

може да ти изстине мястото.
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!

Любовта може да бъде толкова силна и 

го ре ща, че да ти изгори всичките спестявания.

!

Когато правиш мръсотия на някого, то 

не означава, че ставаш по-чист.

!

Качат ли ти се на главата, вече си станал 

глава на семейство.

!

Пътищата дупка до дупка, но за данъците 

ни гонят до дупка.

!

Най-много дяволите възхваляват Бога.

!

Камък, който не тежи на мястото си, чес-

то го местят.
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!

Уж няма зъби епиграмата, но на много 

са тирици е изяла хляба.

!

Нямаше характер, но имаше добра харак-

те ристика.

!

Глупавият човек не може да бъде самотен.
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ПОЛИТКАКАФОНИЯ
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!

Тези, които се хранят само с надежда, не 

могат да бъдат надежден електорат.

!

Политиците и днеска, и лани

правят народа лапни шарани.

!

Колкото човек е по-хрисим, 

толкова е по-зависим.

!

Глупакът е човек, изпаднал в малцинство.

!

Ключар човек и Богу не е драг.

!

Едни ценят времето, други времето ги 

оце нява.
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!

Миналите през ада не се страхуват от дя-

воли.

!

Голяма ли е сумата, и желязна уста отваря.

!

Като дават малко власт на някоя партия, 

няколко години лидерите й не могат да си я 

по делят.

!

Лаещите по време на изборите, като ги 

спечелят, стават глухонеми.

!

Извън играта ли си, ще те разиграват.

!

Този, който за нищо не го бива, е спосо-

бен на всичко.
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!

Има два вида глупаци: всичко знаещи и 

нищо не разбиращи.

!

Слабото му място е, че търси слабото 

мяс то на другите.

!

Клюката най-често убива тези, които я 

раз насят.

!

Тези, които са се увълчили, трудно ги 

вкар ват в кошарата.

!

Политиците нестинари не се плашат от 

огъня на съдебната система.
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!

Когато се давиш в морето от обещания, 

не са ти нужни спасители.

!

Политиците имат еднакви опорни точки 

– опират се един на друг.

!

Спасение няма за давещите се в обеща-

ния.

!

Колкото по-силно крещим, толкова по-

сла бо чуваме.

!

Когато те правят на маймуна, помисли 

що за човек си.
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!

Често пъти сладките приказки дават гор-

чи ви резултати.

!

Политиците, когато снасяте големи яйца, 

мислете, че трябва и да ги мътите.

!

Пълним ли парламента с празни глави, 

не можем да очакваме напълно спокоен жи-

вот.

!

За някои преходът към демокрацията се 

оказва доста доходен.

!

Не сваляй шапка пред човек с власт, мо-

же да злоупотреби с нея.
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!

Признаят ли те в чужбина, върни се в 

Бъл  гария да те оплюят.

!

Магазините ни са пълни, защото портмо-

нетата ни са празни.

!

Големите риби никога не казват на мал-

ки те, че са непотребни.

!

Безсърдечните от сърдечен порок не 

стра дат.

!

Празните мисли най-бързо летят.

!

Трудно ще оцелее България 

с толкова политически бездария.
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!

Пришпорваме ли времето, можем да за-

гу бим посоката.

!

Най-добрите партии са тези, които не са 

на власт.

!

От мокри поръчки сухи пари трупат.

!

Управниците си играят с народа на сляпа 

баба. Правят се, че не виждат хала му.
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Малката Десислава 
въпроси задава

?
Тежките думи на кантар ли се мерят?

?
От камък ли са хората с каменни сърца?

?
Човек на никого, че какъв човек е тогава?

?
Тези, които не се продават, залежала сто-

ка ли са?

?
Двуличните двойно по-дълъг живот ли 

жи веят?

?
Нечистата съвест с прах за пране ли се 

пере?
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?
Плодовитите писатели само плодова ра-

кия ли пият?

?
На какво дърво принадлежи коренът на 

злото?

?
Тези, които икономисват истината, ико-

но мисти ли са?

?
Нехранимайковците майки не са ли ги 

хра нили?

?
Защо голата истина не се срамува от го-

ло тата си?

?
Ако рибата се вмирисва от главата, риба-

рят от краката ли се вмирисва?

?
На жените лъвици мъжете лъвове ли са?
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?
На рогоносеца кой му е поставил рогата?

?
Истината катаджиите ли я спират?

?
Когато му избият зъбите, може ли да си 

държи човек зъбите зад тях?

?
Може ли да се подложи крак на хора, 

кои то тъпчат на едно място?

?
На крилатите мисли подрязват ли им 

кри лата?

?
Може ли поставеният ребром въпрос да 

ти счупи ребрата?

?
Ограничеността има ли граници?



49

?
Болните въпроси здравната каса ли ги 

ле кува?

?
Носенето на камък в пазвата наследство 

от каменната ера ли е?

?
Стилът на мръсника да прави мръсни 

ра  боти ли е?

?
Когато човек се издига нагоре, става ли 

без тегловен?
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От приятелите

Хайде де, поете!

Веселка Колева (Свищов)

ГОСТУВАНЕ
                              на Иван Северняшки

Разведе ме из райската градина

на своята възторжена душа.

От нея са се ползвали мнозина,

но колко са оставили следа?

Не идва ли като на сватба всеки,

за да пирува в щедрия ти ден

и тихомълком сит да се оттегли,

когато вече своето е взел
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И аз дойдох не за да пирувам

или да сторя в рая своя грях.

Дойдох поета нежен да почувствам,

а пък мъдреца беленски прозрях.

Какво че с този град си често скаран!

Това е негов, не е твой проблем.

Стопанката ти зарад всеки вярва

на своя беден, обичлив бохем.

Разведе ме из райската градина

на своята възторжена душа

и невъзможно е да си замина,

ако не вярвам вече в чудеса,

че лесно е на мъртви да си предан, 

на талантливи, умни и добри!

Но я обичай живите, поете,

и грешните, бездарните дори!
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Ей, богу, ти това прекрасно можеш.

Аман от дипломирани лъжци,

предатели, разсипници, велможи,

ловуващи със нашите души!

И вместо да ревнуваш, че съм с други,

потупа го по братски откровен:

„Обичай я, човече, тя е муза,

съпреживяла трудния ти ден!“

На тръгване към кръчмата подвикна:

„След малко идвам, аз ви обещах!“

... След цяла нощ бодуване с елита

на сутринта бе верен – и на тях!

                  



53

Иван Коларов

ЮБИЛЕЕН АКРОСТИХ 
ЗА АДАША

Северът на нашата беленска Янтра

Е огнище на поезия ярка.

Времето, което сля два века,

Е темела, изградил в теб човека.

Радвай се през тези дни юбилейни,

На талантите си антиелейни:

Ясна лирика и сатира честна -

Шило в торба не кротува лесно!

Как ти стискам десницата, ПОЕТЕ,

И шепна: „Адаш, на многая лета!”

Май, 2008 г.
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Теменужка Маринова (с. Александрово)

ПОСВЕЩЕНИЕ 
                        На Иван Северняшки

Иване, родният ти дом, любим и стар,

стои си нейде там, над Ловеч, в село горе.

Иди спокойно! Даже и със троен катинар,

вратичката пред теб сама ще се отвори.

Бездомно куче ще се стресне в двора пуст,

отдавна спряло за стопаните да жали.

След многото души – едничко живо тук,

до тебе най-накрая само ще се погали.

И тук спомените следват своя ход.

Седни на прага, тихо го помилвай в мрака.

Той пази още мириса на татковата пот

и стъпките добри на свидната ти майка.
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Иван Антонов (с. Алеково)

ПОЕТ
   На Иван Северняшки

Той не е гений, а само поет

и стиховете му са доста прилични.

По кръчмите пие и плаче без ред –

винаги същият, винаги някак различен.

И пише между две светли сълзи,

пред всяка наздравица думите моли

да му бъдат над пътя звезди,

когато потегли към своите раздоли.

А те са по всичките улици и във самотния дом

на градчето със името хубаво Бяла.

И Янтра като невидим разлом

в душата му свойте води е разляла.

О, той не е гений, а само поет –

раним, наранен, но свободен.

Той е във всяка кръчма приет

и крачим със него – тъга в небосвода!



56

Дулинко Дулев

ПРОВИНЦИАЛЕН ПОЕТ
На Иван Северняшки

Той сам на себе си избрал си е съдбата –

далеч от поетическия свят,

стотинките из джоба си пресмята

из кръчмите на малкия ни град.

Творбите си по масите създава,

полива всеки свой написан ред.

Познат е той, но с много лоша слава...

Като пияница. А не като поет!

Животът му е дълга тъжна песен

и всеки грях за два му се брои:

„Че той пък, ако беше свестен, 

при нас ли щеше да стои!“

Тъй викат всички. Той дори не чува.

От всеки миг красивото краде.

Душата му из светлото пътува

и нещо светло иска да даде.
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Но някой трябва щрих от туй да вземе...

Към него да добави своя щрих...

Не е за песни днешното ни време.

Със проза е градено. Не със стих.

И трупат се из папките му стари

нечетени от никой стихове...

Той пише, пише... После ги изгаря...

И пак започва нови да кове.

За други свят и друг живот роден е,

към друг живот духа му се стреми,

затуй сърцето му със стих на Пеньо стене:

„Ех, чаша моя! Пак сме с теб сами!“

И без никакъв жест, и без никаква поза,

живял много честно, а скандално на вид,

той си тръгва – най-често убит от цироза,

а всъщност, напълно самоубит!

И тогава започва кампания цяла –

бързо му скача валутният курс.

Но отдавна жена му е за стотинки продала

всички негови стихове на „Феникс ресурс“.
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Павлина Петкова

ПЕЛЕРИНА ОТ МИСЛИ 
ТЪЖНИ 

На Иван Северняшки

„Жънеш тежки посеви от мисли

и следиш как думите растат.“

Атанас Далчев

По кофите за смет се скита

да намери остатък от нечия храна.

Присмех в погледите буди,

но не се смущава от това.

От чуждата трапеза

не е отнел с измама.

С протрита дреха, поизбеляла,

от приятел навярно подарена,

без искра в очите не оплаква 

живота си изгубен.

Шушукат с присмех зад гърба му,

че приел е роля на клошар.
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Но светец е! Над делника се извисява

и бори битовизма с строфи.

Думи-стрели в души забива.

В града не е разбран,

сам сред свои, чужд.

Кучетата в пътя са компания.

Стъпките му следват

предани и благодарни,

че последния си залък 

сподели със тях.

В чантата се мъдри  

начената от някого храна.

Заметнал пелерина от мисли тъжни,

загърбил нищетата,

към дома върви.

Като някакво величество 

следва го ескорт.

А в двора го очаква делегация

от дузина котки.

Колко ли от тях ще да нахрани,

а находката е толкоз малка.

И в кофите за смет кризата се настани.
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Павлина Петкова

ПРЕД ПРАГА НА ЗАЛЕЗА 
На Ив. Северняшки

Казваш, отиваш си от този свят,

но знам, че никой не е вечен.

Има още време, докато 

залезът прескочи хоризонта.

Нужен си!

Има още недоизпито вино 

и стихове ненаписани.

Не е време!

Буйните коне препускат триумфално,

а ти се свиваш 

пред отредената ти слава.

Непоправимо скромен си,

с душа – богатство!

Други спомени в себе си таиш

в борба за насъщния си хляб.
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Разруха, глад и срам

давиш с алкохол в поредната кръчма.

Часовникът тиктака, отмерва време.

Бурята приижда с тътен.

На брега край Янтра

остава недописана  поема.



62

ИВАН СЕВЕРНЯШКИ

Поет, издател, печатар, антикварен книжар, 

самоотвержен труженик на словото. Роден е на 

30 април 1943 г. в с. Смочан, Ловешко. Живее в 

гр. Бяла, Русенска област. Публикува стихове от 

1958 година – отначало във вестник ”Септем-

врий че”, после в “Народна младеж”, “Народна 

ар мия”, а също в списанията “Армейска младеж”, 

“Сержант”, “Зари”, “Турист”, “Народна коопера-

ция”, “Българо-съветска дружба” и др. Превеждан 

е на руски, турски, немски и есперанто. Негови 

сти хове са печатани в редица руски литературни 

вестници и списания – “Литературен вестник”, 

“На боен пост”, “Съветски патриот”, “Московски 

университет”, сп. “В единен строй” и др., а също 

и в турските в. “Нова светлина” и сп. “Нов жи-

вот”. Присъства като поет и в немскоезичното 

спи сание “ГДР”. Представен е като поет в сбор-

ниците “Китка”, “Наказаният тигър”, “Бягството 

на ключовете”, “Искри над Янтра”, “Вечен огън” 

(издаден в Москва), “Тикви на плет”, “Един ден 

ще си направя къща”, “Летящо гнез до”, “Кулски 
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пое тичен панаир”, “Планински рит  ми”, “Отра-

же ния“, “Листопад на спомените”, “Светулки в 

тунела”, “Поезия Бяла – 2003” и др. Издавал е 

вестник за хумор и сатира “Хайде де”, вестник за 

поезия “Перигей” и списание за лите ратура “Ис-

кри”. Автор е на книгите “Звънче”, “Мамо не тъ-

гувай, че ме няма”, “Парола Свет лина”, “Дежурен 

огън”, ‘Сълза в окото“ – дву стран но издание 

(заедно с Павлина Петкова). Ав тор е и на пре-

крас ни миниатюри и афоризми под общо загла-

вие “И каза Времето!”. Носител е на редица на-

цио нални и регионалнилитературни награди. 
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