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ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ
Веселин БОРИСОВ

Abstract. The most recent three rhymes by Veselin Borisov are shown
in the present article. Veselin Borisov is a professor of social medicine at the
Medical University in Sofia. He was born in the village of Skomlya mear the
town of Belogradchik. For his scientific achievements and public responsibilities in favour Belogradchik Professor Borisov was declared as an honorary citizen of Belogradchik.
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ТИТЛАТА
Докосване до Иван Вазов

Каква завидна творческа съдба –
без стил модерен, без помпозна гордост,
с една недостижима простота
да си спечелиш обич всeнародна.
Каква завидна творческа съдба –
да стигнеш висотата на будител,
да се сродиш с народната душа
и станеш неин духовен покровител.
Далеч от всекидневна суета,
без пищни титли и високи звания
ти щедро подари на Вечността
единствената своя титла “Вазов“.
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ЧУЖДЕНЕЦЪТ
Ти в своята родина си нещастен.
Не се живее в нея! – казваш ти.
И тръгваш по света да търсиш щастие
към ярки непознати красоти.
И ето те в мечтаната чужбина
сред нов комфорт, далеч от роден кът.
За теб не съществува вече минало,
пленително блести пред теб светът.
И всеки ден ти носи нови радости
сред непознати хора и земи.
А твойта свидна мъничка родина
изчезва в паметта ти като дим.
Но в някой кратък миг в усамотение
проблясва в теб нечакана тъга.
За миг те сепва нощното видение,
че всъщност ти си чужденец сега.
И търсиш в сън пътеката обратно
към роден дом като прозрял слепец.
Но ти там си вече чужд, приятелю, –
ти два пъти ще бъдеш чужденец!1)
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ДЪЛБОЧИНА
Пак се будя внезапно в нощта –
сякаш филм засиява пред мене
и съзирам безбройни неща
през прозореца малко на спомена.
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Пак изгряват (честити) забравени дни,
виждам бялата къща с черешата.
И жужащи край нея пчели
като гост дълго чакан ме срещат.
Първите утринни топли лъчи
събуждат цветята на двора.
Песента на щастливи птици ечи
и оглася навред простора.
А една ранобудна млада жена
тръгва в полето с мотика на рамо ...
... И в среднощната тишина
аз задъхан извиках я: „Мамо!“

Рисунка на майката на проф. Веселин Борисов, с. Скомля,
Белоградчишко2)
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