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ОТ МАЛКИТЕ ДО ГОЛЕМИТЕ СЕБЕНАМИРАНИЯ 
НА ПОЕТИЧНОТО

В пространството на първите стъпки, пред хоризон-
та на първите важни житейски пориви и прояви литера-
турните вълнения и поетичните измерения са свързани 
с най-близкия свят на човека. В него всичко е някак си 
по-интимно, в него всичко е и естествено, и значимо – и 
домашният уют, и природата, и извършеното, и чувства-
та, и всяко едно житейско откритие. Това е откриването 
и осмислянето на средата, където са най-важни топлина-
та на дома, семейното огнище, красотата на природата, 
чистотата на човешките взаимоотношения, превърнали 
се по-късно и в теми за размисъл, и в елемент на худо-
жествена изява.

Точно такива открития предлага стихосбирката на Бо-
жидар Тодоров „Стихотворения за малки и големи“. Те 
следват едно след друго и имат сериозни художествени 
измерения. 

Изкуствени разстояния и натрапени възможности ня-
мат място сред тях – това е един истински за поета, свой 
свят, свързан с наблюдението и осмислянето на околно-
то, обсебен от силното впечатление и дори – от афектно-
то. И е утвърждаващ, силен и художествено завладяващ с 
чистотата и автентичността на представите – представи 
и на детството, и на юношеството, и на първите сериозни 
пориви и въжделения.

В стихосбирката „Стихотворения за малки и големи“ 
Божидар Тодоров представя близо десетгодишните си 
поетични вълнения. В нея привързаността, без която чо-
век остава неустойчив в живота, е ясно подчертана: при-
вързаността към близките – семейство и роднини, към 
родния край, към познатите или разкриващи прелестта 
си природни дадености, както и към непосредственото, 
изразяващо се в стоплената от любовта на приятелството 
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конкретика на съществуването. От ранна възраст, която 
бележи съзнанието с най-ярка следа, от първите житей-
ски полети, от първите поетични опити… Без изкуствени 
разстояния и натрапени възможности... Всичко във вре-
мето, когато нравственото съзнание на човека е по мла-
дежки чисто и подлежи на развитие, предшестващо све-
та на строгите дадености и установености, които самият 
живот носи и налага.

Човекът, както е известно, не е константа. Доброто в 
душата му, чувството му за свобода, което е в същината и 
на поезията, го правят по-различен. 

В стихосбирката „Стихотворения за малки и големи“ 
Божидар Тодоров остава верен на себе си. В нея той е чо-
векът – младият, съвременният човек, съхраняващ своя-
та самобитност, запазващ откровенията си и навлизащ в 
живота с автентичност и с почерк, открояващ способнос-
тта на личността да страда и да се възхищава, да се съм-
нява и да избира, да утвърждава и да отрича, да експери-
ментира и високо художествено да изразява поетичните 
си трепети. С вдъхновение, с ентусиазъм, с упоритост, с 
голяма любов и към човека, и към обществото, с цялата 
щедрост на таланта си.

Стихосбирката „Стихотворения за малки и големи“ е 
доказателство, че талантът и творческите дадености на 
Божидар Тодоров са в динамично състояние, което прог-
ресира и ще радва и в бъдеще читателя. И със своята 
трайност, и с реализма си, и с високия си хуманизъм и 
художественост.

СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ – член на СБП, член на УС на 
СНБП, съпредседател на Асоциация на европейски писа-
тели и писатели от други континенти (АСЕПИ – СЕПИ, 
Варна), председател на Сдружение Литературно Обще-
ство – Варна (СЛОВ). 
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ПРЕКЛОНЕНИЕ

Моят роден край е светъл – 
светъл с много топлина.
И прекрасно е небето – 
българската ни земя…

Бог дари ни с красотата
на природата добра –
гледаме с любов в сърцата
планини и езера.

… Малък е, но необятен
и в душата… на света:
всеки ден е ден приятен – 
повече е от мечта.
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ВЪЗПЕВ      

            На Христо Ботев

Не беше в своята родина
и писа стихове в чужбина…
И българите ти прослави – 
духа ни за борба възслави.

… Герой велик и гений мощен
на свободата служиш още – 
и казаното векове напред
за българския род ще е завет.

Съдбата българска представи 
с доброто на народа… Здрави,
дълбоки, силни корените ни,
от миналото свърза с бъднини.
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МАЛКОТО КУЧЕНЦЕ                                                        

Вън на двора имам куче – 
пале малко му е внуче…
И край него все подскача,
бори се и го закача.

Малчуганът напорист
все трепери като лист,
дядото щом му се скара – 
влиза в къщичката стара.

Но не спира да играе
малкото кутре – така е…
Весело е, будно, живо,
не е никак търпеливо.

Вдига шум, върти се, джавка
и пред старческа прозявка:
дядото не издържа
и от двора излетя.
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НА ШКОРПИЛОВЦИ                                                      

Сините вълни обичам
и на плаж да се припичам.
Миди, даже и рапани
стискам вече в свойте длани.

Риби най-различни плуват – 
цяло лято тук празнуват,
край брега се бързо стрелкат
и в дълбокото се белват.

Плиска се, шуми вълната
и ме дърпа за краката.
Иска тя да й гостувам,
пак навътре да поплувам…

Ех, морето е прекрасно,
но е преди всичко властно,
затова аз днес умувам
колко време да плажувам.
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БАЩИНОТО ОГНИЩЕ                                                    

Теб обичам, роден дом –
на душата камертон…
Мама, татко все така
ми подават днес ръка.

Със сестричката красива –
пъргава, добра, игрива
дълго в нашата гора
аз прекарвам през деня.

Чувам птиците как пеят
и сърните как лудеят,
щом отворя аз вратата
виждам най-напред гората…

Лято почва, крякат жаби,
ще закрепнем – да сме здрави,
че през зимата студена
да не хванем даже хрема.

И навред е красота
тук – под родни небеса.
Всички хора са щастливи:
родината дава сили.
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ПРОЛЕТНА КАРТИНА                                                        

Топи се снегът и слънцето грее,
пролетта идва – небето синее.
И птиците пеят – огласят гората,
и вятър се втурва, и облак се мята.

Животни пак бягат – елените скачат,
от храсти, от дупки и зайци изскачат.
Снегът си отива, а слънцето грее,
че пролет навън е – небето се смее.



13

ВОДАТА И ГОРАТА                                                            

Пазете водата, пазете гората,
защото даряват живот на Земята.
Водата помага: с водата облени
сме чисти, красиви, здрави, калени.
От ручей щом пием, тогава водата
и сила ни дава на нас с планината –
далече от всичко, което е мръсно
с надежда и с радост в природната къща.
Водата помага на здравето много –
дарява живот, регулира най-строго
и всички процеси в нашето тяло
укрепва, избистря, провежда изцяло.

Пазете водата, пазете гората,
те просто създават живот на Земята.
Гората зелена е цяла вселена – 
тя въздуха чисти, небето избистря.
Когато над нея небето синее 
и слънцето грее, и птиците пеят.
Но, ето, привлича тя облаци смело
и дъжд завалява – и мокри дебело.
Гората пречиства – въздушно й дело,     
затуй дишам леко и бодро на село:
кислорода ни  връща и всичко расте
в прегръдките нейни, в широко поле.
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НАДЕЖДА НА ДУШАТА                                           

Животът е красив, различен,
за всички хора мил и личен…
Човекът се стреми да оцелява – 
за миг, дори, не се предава.

Живеем в свят разединен,
но търсим по-доброто всеки ден.
Еднакви сме на вид, на глед – 
как всеки иска да е по-отпред.
… Жив и здрав ли си, кажи?...
… Нека бъдем по-добри.
На Земята всички сме родени,
после – силно, силно променени.

Създаваме, творим, мечтаем
и бъдещето си чертаем.
Разделя ни животът, но той е неделим
и нека всички заедно вървим. 
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ПЧЕЛНИШКА ИСТОРИЯ                                                       

Шест часа е сутринта.
Искам още да поспя…
Слънцето едва надниква – 
и петелът се провиква…

Имам работа в полето – 
време нямам за морето.
… Утрото е срамежливо,
а на мене ми е криво…

Тръгвам с трактор стар, червен:
с нов двигател е – сменен.
… Сламопреса – прикрепена,
ще балира пригодена…  

… Балите са на тавана
нищо долу не остана.
… Вече няма да се спарят 
 и душата да попарят.

За животните ще има
тук храна за цяла зима.
… А!... Още девет сутринта…    
… За плаж ще се преоблека.
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ИЗМЕРЕНИЕ                                                                                      

Преливат цветове от жълто до червено
и времето навън е сякаш окрилено,
че всичко случва се със скорост голяма
и отвсякъде чакам ненадейно промяна.

Спирам. Въздух искам аз да си поема.
Мина и днешният ден – дълга дилема.
Броя безутешно дните в календара,
а времето тежи и ще счупи „кантара”.

Как би могло да ми олекне?!
Може би, ако Слънцето пак пекне.
Взирам се във вечерницата на сивото небе,
а Луната ми прошепва: „Лягай по-добре!“
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ЗА ДОБРОТО                                                                            

С лист съм, с химикал в ръката – 
мисля си за добротата – 
темата е дълга и широка,
а понякога дори жестока.

Движа се из улиците градски – 
не винаги с отношения тъй братски.
Всеки днес в съдбата си живее – 
вятърът го гони, някъде ще го отвее…

Десет лева виждам на земята
и реших да ги споделя с брата.
Тенис на маса играхме един час,
по някой лев остана и за нас.

Къде е добротата, е, къде е тя?...
Кой ли е изгубил своята пара?
Няма от къде това да знаем – 
шанс ни даде случаят да поиграем.

Ето ме, замислен след време за това – 
можех ли на някого парите да даря?...
Ами... Да. За радост, усмивка, топлина
на непознат за мен човек в града.  
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МНЕНИЕ                                                                                      

Светът е изпълнен с мъка, с тъга,
а всеки търси радост, доброта.
И борим се с нашето оцеляване
и с всеки ден по-силни ставаме.

Но трудно е да бдиш на Земята         
кога ще се развихри Сатаната – 
богатства да се натрупат, пари
на гърба на хората добри.

Едни треперят, а други се страхуват
доброто да видят и му се полюбуват.
Следва се даже пропадналия човек,
защото може да даде голям чек.

Честността, верността са дори голям срам.
А защо ли?... Защо ли?… И аз не знам.
Гръб на вярата сме обърнали сега,
а тя сила ни носи… И светлина…

И високо – от небето – все ни следи…
Очаква нещо в нас да се промени.
И време е да потърсим спасение – 
да заживеем с благоговение.  
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ПРОЛЕТЕН РИБОЛОВ                                                             

Тръгнахме на риболов,
вместо на успешен лов.
Под водата кой се крие
иска ми се да открия.

Хвърлям въдица – стръвта,
хваната е на върха:
кукичката във водата
рибата да лъже, мятам…

Дърпам после и въртя
мряната да засека…
Щом я хвана, ще я питам –
златна рибка тук ли скита?...

Има ли си тя мечта
като мене за света,
като сянка срамежлива
в ракитака ли се скрива?...

Мисля си, нареждам аз –
в миг излизам от захлас:
рибка сребърна се мята
пред очите ми, гърбата…
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Златната пък утре пак
тук ще чакам аз до мрак…
И въпроси ще поставя
днес, ако не ги забравя.  
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ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН 

   По случай началото на учебната 2020-2021 г. 
     в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Венелин, 

община Долни чифлик

Настъпи този светъл ден – 
и празничен, и вдъхновен…
За малките за първи път
ехти училищният звън:
да влизат с радост да четат,     
да пишат и да смятат – звън…
Звънецът първи радостно звъни… 
Децата – с трепет го посрещат вън…

Настъпи празничният ден: 
петнадесети септември е свещен.
Кънти, звъни училищният звън:  
деца ще влязат днес в училище отвън.
… Събрани са на прага те:
с родители, с учители любими.
На разстояние са две ръце
пандемията докато не се размине…

Танцуват и пеят децата – 
днес е ден на светлината,
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която всички озарява 
и знание се назовава…

Ситуацията днес е типична – 
във форма са хората, отлична.
Бъдещето сега се чертае –
просветата света ще извая.

Първокласниците най-много се вълнуват,
настъпва времето и те да „плуват“,
в море от знания и приключения,
съпътствани от доза забавления.
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ВРАБЧО                                                                                        

Зимата дойде сурова
и без дом е врабчо пак.
Къщата не е готова – 
ще се пълни май със сняг.

Литна врабчо – да се сгрее
и съвсем не му се пее, 
а виелицата снежна,
страшна е и е безбрежна.

… И върти го, и отвява,
и крилата му сковава. 
Нужна му е топлина,
да се справи със студа.

Под стрехата сам самичък,
врабчо сгуши се мъничък.
Чак през пролетта тук той
ще намери пак покой. 
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ЕХ, ЛЯТО, ЛЯТО…                                         

Лятото е време за песни, за игри – 
топли слънцето, огрява нашите мечти.
Лятото е светло, весело, просторно,
хубаво, чудато, смело, неуморно.

 Волно децата си играят още вън,
после се унасят в дълбок, спокоен сън.
Дългите игри ги изморяват много – 
чудни чудеса сънуват, виждат ги отново.

Вън и животните тичат без умора
все и птиците се реят из простора.
Спират някои на паша в росните ливади, 
хрупат други корени и жълъди корави. 

Цял ден няма как да спрат летните игри
хора и животни ги заливат слънчеви вълни.     
И душите светли радостта огрява
свежест от гората надвечер повява.
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ЧУДЕН СЪН                                                                            

… Седяло на стола
едно малко дете
и гледало нагоре
към синьото небе…
Видяло един голям слон
да се вози на бял балон.
Чуло и една мравка
като куче да джавка,
зайче цветно, синеоко
с километри пък високо. 
… Египетски фараон
карал колесница с кон...
… Стара баба едва върви,
но живее с нови мечти.

Майчин глас песничка пее 
и за съня му милее.
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ВЪВ ВЕЧНОСТТА                                                                  

                В памет на баба

Годините минават плавно, 
а теб те няма – стъпвам бавно...               
Животът си тече и продължава,
но празнотата някак си остава.

Отгледа ме от мъничко дете,
и ми се радваше ти от сърце…
До мене беше в трудни времена – 
подаваше ми винаги ръка.

… Цветя ти нося – снимка си сега…
И някъде далеч във вечността…
Благодаря за всеки миг с теб споделен:
в моята душа, необикновен.
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В ЛОНГОЗА                                                                       

Стоя сред просторното поле – 
пред погледа ми всевъзможни цветове. 
Кръжат пеперуди, лястовици, пчели
и е топло, и сухо – и днес не вали.

… После заромоля пролетен тих дъжд
и се промени някак света изведнъж:
след минута в небето дъга се изви,
като пъстро хвърчило тя заискри.

Птиците пърхат и весело пеят, летят,                
буболечки по земята на всички посоки пълзят.
Край тях бързат мравките, скачат щурци,
и е пролетно, свежо – дъжд ситен ръми…

Ален мак на места разцъфтява    
и много по-красива поляната става.
Горски кокичета далеко напред се белеят,
а славеите омайно и възторжено пеят.

Реката бълбука и през гората минава,
и свежест донася – за море се калява.
Ех, дъждът – преваля вече, съвсем намаля,
скоро ще спре… Но в стъпките му светли вър-
вя.
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НА ОРЛОВ КАМЪК                                                        

Подготвям се… И с моя велосипед
към гората поемам – смело напред.
През неравности и локви минавам – 
от нищо не се притеснявам.

Пътят дълъг е и тесен,
но пък е сред природата – интересен,
местността е зелена, планинска, красива,
приказна, чудна е… Чувствам я – щастлива.

Ето, стремглаво напред се отправям – 
за всички свои проблеми забравям.
Пристигнах… Виждам своята цел,
че природата прави ме още по-смел.

… Водопадчето над всичко се извисява,
голямо спокойствие дарява.
Орловият камък наблизо стърчи – 
дом на твари усойни, легенди, мечти…

… Не бързам – на беседката сядам зелена,
тя сякаш от Господ – Бог е построена.
Ромоли си ручейчето в далечината:
красивата гледка пред мен ми стопля душата.
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ИИСУС ХРИСТОС                                                       

От горе, от голямото небе,
Господ-отец прати своето дете:
Месия и духовен просветител,
на рода човешки да стане той – Спасител.

И Иисус се яви на Земята,
за да вдъхне сила в сърцата,
хората от злото да спаси
и доброто тук да въдвори.

Болните и достойните да изцерява,
живот на заслужаващите да дарява.
… И даже грешниците да обича,
бедните да защитава и на вяра да ги обрича…

… На кръста Иисус изстрада нашите грехове   
и ги изкупи за всеки по отделно… С векове…
Възкръсна и се върна на безкрайното небе
Спасителят наш земен – човешкото дете.
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ПОКРИВКАТА                                                                

Покривката е цветна,
пъстра и кокетна…
Правоъгълна. красива,
ярки тонове разлива.

Все е радостна, засмяна
и на масата премяна…
Весела е тя, щастлива,
ненакапана, щом пак заспива,

пълна, щом е тя с храна,
а край нея хората са, топлина – 
става много горделива,
щом харесат я, разбира.

Е… Как се чувства тя сама
в стая празна е без хората с душа?...
Сигурен съм, мисли ден след ден това:
всички хора да насядат на препълнена софра.
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ПРЕДВЕСТНИЦИ НА ПРОЛЕТТА                                               

Щъркелите идват тук
от далечния и топъл юг.
Бързо правят си гнезда 
до ручеи и по села.

Жаби те ловят, щурци
край горите, край реки
полски мишки хващат
и деня си сит изпращат.

… Хората, ако ги зърнат,
бързат в къщи да се върнат.
Мартениците си да отвържат
и на клонче да ги вържат.
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ЦВЕТЯТА…

Цветята са уханни
като птиците омайни…
С аромата те улавят            
и красив живота правят.

Чудотворен мед ни дават
и сърцата ни разравят…
Студ разсейват и мъгли,
правят хората добри.

Много смели са цветята
никнат по гори, в полята
и с усмивки ни подсещат
за любовната ни среща.
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