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Многоуважаеми Читателю,  
 

Всеки сам идва на този свят. И сам си отива. 
А разстоянието между тези два ледени полюса 
винаги се е наричало любов. Но тази любов, ма-
кар и една, все била е различна. А сигурно и 
навярно, именно това различие е спомогнало тя 
да остане единствена и трудно достъпна. За-
щото, как да докоснеш идеала, когато, щом го 
направиш и той ще се срути. И как да назовеш 
неназовимото, което, с име, вече няма да е 
същото. И нима, казвайки ни, че е пътят, ние 
бихме могли да равним своята личност с Хрис-
тос и тъй да докоснем спасението, абсолютна-
та истина и вечния живот? А, тръгвайки с лю-
бовта в сърцето си можем да стигнем и до Бо-
жествената любов? 

Все въпроси, на които всеки има свой отговор 
и всички отговори са еднакви. Защото как да 
отделиш човешката от Божествената любов? 
Как да протегнеш ръка към един, когато нуж-
даещите са милиони и всеки ще мисли, че я отп-
равяш към него? Как да спасиш човешката ду-
ша, когато и ти си човек и трудно с твоята 
само се справяш? 

Всичко това със сигурност е възможно, само 
когато всеки сам успее да достигне до небето в 
себе си, да го погледне и да се види, стъпил върху 
му. А това наистина може да стане. Само 
трябва да прочетете тази моя поредна стихос-
бирка, която сега и затова назовах именно „Под 
небето в мене”. Уверен съм, че вие пак ще успе-
ете. Чакам ви при мен, под моето небе. 

                                                                                                 
Тодор Билчев 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Това е една многопластова поетична книга с 

четири разнообразни раздела. Тази композици-
онна постройка дава простор за разгръщането 
на вътрешна многожанровост, която определя 
тематичното богатство и естетическите ха-
рактеристики на произведението. 

Първият раздел, озаглавен „Да имаш, да ня-
маш“, е за любовта. Тодор Билчев рядко се съг-
ласява да бъде наричан поет на любовта, но все-
ки, който познава неговите стихотворения 
вижда, че именно любовта е централната тема 
на неговото творчество. Не, не търсете любов-
ни терзания, нито юношески трепет пред кра-
сотата на любимата. Няма да се опитам и да 
ви уверявам, че „любовта в поезията на автора“ 
е към всичко и към всички, макар това донякъде 
да е вярно. Ще кажа само, че в неговата любов-
на лирика има място за много тълкувания на 
любовта и за много нейни образи и превъплъще-
ния.  

Вторият раздел е изграден изцяло в новата 
поетична форма апева и така е озаглавен – 
„Апева“. По определение, всяка творба трябва 
да съдържа най-малко пет стиха, като първият 
е едносричен, а всеки следващ нараства с една 
сричка. Общият брой на сричките е 15, с две по-
малко от класическото хайку, приемано като 
най-кратката поетична форма. Строго фор-
мална, графично-визуално симетрична, апевата 
е голямо предизвикателство за оня, който я из-
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бира като изразно средство. За съжаление, чес-
то тя не успява да надскочи правилата и остава 
прост набор от добре строени думи без дух. Не 
такъв е случаят със стихотворенията-апеви на 
Тодор Билчев, които са подчинени на авторовия 
замисъл, чувство и послание, и за които новата 
форма е само удобна, макар и странно скроена 
дреха. Не случайно той е носител на Златна 
димпола за апева, а творбите му са включени в 
първата и втората антологии „Българска апе-
ва“ /за 2020 г. и за 2021 г./. 

Третият раздел, „В прегръдката на драка-
та“, без колебание може да бъде определен ка-
то сатира. Любителите на жанра от сърце ще 
се посмеят, но и горчиво ще се замислят за на-
шата действителност – оголена и грозна, често 
безнадеждна. Доброто владеене на класически-
те стихосложения позволяват на Тодор Билчев 
да прави мост към неочаквани асоциации чрез 
игра на думи или чрез образни обрати. Тук ще 
намерите и злободневни афоризми, но ще усе-
тите и иносказателността на баснята, ще ви-
дите лицата на властниците в изкривеното ог-
ледало на иронията, или ще разпознаете в риму-
ваните приказки олицетворението на безпро-
менното ни битие. 

Четвъртият раздел, със заглавие „Илюзия 
реалност“, е посветен, най-общо казано, на не-
щата от живота, но разгледани с окото на по-
ета и философа, което ги разслоява в тяхната 
многоцветност и дълбочина. 

Самовглъбяването и способността на автора 
да навлиза и в най-сложнвите аспекти на чо-
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вешкия живот е една от характерните черти 
на поетичното творчество на Тодор Билчев,  но 
те особено силно се усещат в четвъртата част 
на настоящата стихосбирка. Авторът, опит-
вайки се да си обясни житейските пътеки, дава 
на читателя и своя отговор на многобройните 
въпроси на ежедневието, но и на една от фун-
даменталните философски категории - за сми-
съла на съществуването.  

Разглеждайки живота като една илюзия, ко-
ято сме принудени да приемем за реалност, ние 
не спираме да се взираме в просторите на нео-
бятието, търсейки себе си навсякъде. Така с 
изненада се откриваме в самите себе си, където 
е заключено небето на търсещия човешки дух.  

Тези са причините четвърта част да е име-
нувана „Илюзия реалност“, а цялата книга да 
носи заглавието на последното стихотворение – 
„Под небето в мене“. 

Като разгърнахме книгата и стигнахме до 
нейния финал, оставяме на любознателния чи-
тател удоволствието да открие магията на 
любовта, изяществото на новата поетична 
форма апева, мъдростта на сатирата и реал-
ността на илюзиите в двайсет и първата сти-
хосбирка на Тодор Билчев „Под небето в мене“. 

 
Надежда Александрова, рецензент 
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ЗА ВЪЗДИШКАТА РАНО РАНИМА 

 
 
Една въздишка. Толкова въпроси. 
И мъка, и тъга в душа ранима. 
Любов дали ще може да изпроси? 
Или от скръб ще чезне невиди/ ма? 
 
Една въздишка от малко момиче. 
Това така човека много плаши. 
Ако е само дали я обича, 
добре. Но ако в душата е каша? 
 
И туй момиче своя път избира? 
Как рано е момиче да въздиша! 
И малката душичка да вибрира! 
С кръвта си тези думи ще разпиша!.. 
 
5.01.2021 г. 6.35 ч. 
Русе 
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В МОРЕТО СКРИТАТА ЛЮБОВ 

 
 
Пират във кораб отвлечен е любовта. 
Животът със кораба ни е морето. 
И колкото всичко е далеч от брега, 
то толкова по-светло ни е в сърцето. 
 
Защото за любовта брегове няма. 
И вечно с пиратите в нощите скита. 
Тя толкова по е могъща, голяма, 
в морето колкото е от свят по-скрита. 
 
10.01.2021 г. 21.21 ч. 
Русе 
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ЯЙЦА НА ОЧИ 

 
 
На деня яйцето бяло 
пръсна се в тигана на нощта. 
А от него пък изгряла, 
жълт жълтък, жълтицата луна. 
 
Рой звездици заблестели, 
сякаш малки, блеснали слънца. 
От белтъка полетели 
те по плаща черен на нощта. 
 
Ний в нощта се крием с тебе. 
А в нощта се крием от нощта. 
Да не дойде и обсеби 
от душите наши любовта. 
 
Да не дойде и ни вземе 
сбъдналите се наши си мечти. 
Щастие да ни отнеме – 
пържените яйца на очи. 
 
22.01.2021 г. 3.33 ч. 
Русе 
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СИЛНАТА СЛАБА СРЕД СИЛНИТЕ   

 
 
Тя има всичко – работа, 
пари и удоволствие. 
Ала не може в събота 
с приятели да пий кафе. 
 
И ни в неделя. В никой ден. 
Тя само с работа живей. 
А любовта – плод забранен 
е в нейния живот “о, кей”. 
 
Макар любов да раздава, 
далече е от любовта. 
Ала тя не съжалява. 
И горда, порно, е звезда. 
 
Че не със „недостоен” труд 
изкарва повече от хляб. 
Не с пот във пек, не с мраз във студ. 
Сред силни силна, слабата!... 
 
27.01.2021 г. 9.09 ч. 
Русе 
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ЦЪФНАЛА ДУША 

 
 
Как бързо злото се забравя, 
добро край теб, когато има. 
Лика си щастие изправя 
и топло ти е даже в зима. 
 
Светът е друг, макар и същи, 
добро пред теб кога застане. 
И злото даже да се мръщи, 
с любов светът ще да остане. 
 
Любов тук винаги да има. 
Със нея вечна е земята. 
И няма лято, няма зима, 
с любов разцъфва и душата. 
 
11.02.2021 г. 21.21 ч. 
Русе 
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ЛЮБОВ СЛЕД СТАРОСТТА 

 
 
Леден танц отвън нощта танцува. 
По прозорците цветя рисува. 
Огнени езици по тавана 
танци вихрят вкъщи до зарана. 
 
Спи юнакът, сънища сънува, 
ледена принцеса, че целува. 
А в огнището дървата спорят, 
със пламтящи думи си говорят. 
 
В зимата беднякът се вълнува, 
как до пролетта ще съществува. 
Няма за богатия причина 
страхове за зимата да има. 
 
Но и във живота съществува 
нашата човешка, тъжна зима. 
Кой след старостта ще се вълнува, 
че любов била е достижима?!... 
 
22.02.2021 г. 6.29 ч. 
Русе 
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БЛЕСНАЛА ЗВЕЗДА В ДУШАТА 

 
 
ЛЮБОВ! ЛЮБ-О-В? Л-ю-ю-ю-бов. Л-ю-ю-ю-

б-о-о-о-в… 
Дали това е любовта? 
Или при всеки неин зов, 
когато трепва и душа? 
 
Когато всичко се мени. 
И целият живот е друг. 
А в него сбъдват се мечти. 
И виждам я, че Тя е тук. 
 
Или пък, нейде отдалеч, 
когато маха ти с ръка. 
А ти не си със нея веч. 
Кънти на мъката звука. 
 
Какво ли всъщност е любов? 
До днес не мога тук да знам. 
И все пак мисля, че е зов, 
на друг аз, който ще предам. 
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Или от някой ще взема, 
а той във мен ще зазвучи. 
Тя дава. И не отнема. 
Като звезда в душа блести. 
 
23.02.2021 г. 21.21 ч. 
Русе 

  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

19 
 

8 

 

ВИК В ПУСТИНЯТА ЛЮБОВ 

                                                                           
                                                                                                        
Обичай така, все едно 
не са те предавали. 

                                                                        
Марк Твен 

 
 
Тече животът, обич нова 
по пътя прашен се задава. 
Дали душата е готова 
за битка, скръб или забава? 
 
В началото никой не знае. 
И одата пей на радостта. 
Но всеки накрая желае 
избавителната самота. 
 
Затуй люби, щом те обичат. 
Че Вечността това е, сякаш. 
Съмненията щом те мъчат, 
предателство ти ще дочакаш. 
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Че Вечната Любов я няма. 
Най-сладък е тя, винаги, миг. 
А онази Любов, Голяма, 
е само във пустинята вик. 
 
25.02.2021 г. 6.59 ч. 
Русе 
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НАДЕЖДАТА ЛЮБОВ 

 
На Наско от “България търси талант” – 

с любов 

 
 
Едно момче, от слънцето огряно, 
и днес по небосвода син танцува. 
Душата му от Бога бе видяна. 
Затуй той днес, и мъртъв, съществува. 
 
И нека спре България да търси 
сред шарлатани звездните таланти. 
От злобата си тя да се отърси, 
щом Наско е от нейните гаранти 
 
пред Бог, пред майка, цялата Вселена, 
за любовта ни слънчева пред всички. 
Алисия, и тя щом, впечатлена, 
до края ще танцува все самичка. 
 
И към звездите тъжно ще поглежда. 
Където Наско весело ще маха. 
Единствена, е любовта, надежда. 
А нея Боговете ни избраха!... 
 
7.03.2021 г. 19.19 ч. 
Русе – предаването “120 мин.” на Св. Иванов 
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СЕСТРИ НА ЛЮБОВТА 

 
 
Поезията, двете с любовта, 
близнаци еднояйчни са били. 
От минали във днешни времена 
сестричките отдавна тук дошли. 
 
И музиката тяхна е сестра. 
Но друга е, не е тя като тях. 
А заедно те пеят песента, 
любов високо казвайки без страх. 
 
Такава звездна песен чуеш ли, 
от обич щом сърцето затупти 
и щастие в душата завали, 
на всичките сестра и брат стани. 
 
17.03.2021 г. 6.57 ч. 
Русе 
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КРАЯТ НА ПЕСЕНТА 

 
 
Замлъкнал бе мъжкарът да пее. 
За миг гласа си беше загубил. 
И само из простора се рее. 
А без любов, се цял бил оскубал. 
 
Изчезващ вид я водят птичката. 
И тя ще си отиде с песента. 
Така е с хората, и с всичките – 
без Дух любим си само на смъртта. 
 
25.03.2021 г. 11.11 ч. Благовещение 
Русе 
 
Застрашена от изчезване пойна птичка в Австралия 

загубила гласа си и престанала да пее. Това е съобщение 
по БНТ 1 – новини, 19.03.2021 г. 6.03 ч. – Русе. И то стана 
повод за написване на стихотворението. 
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ЛУННАТА ПТИЧА СОНАТА 

 
 
Със криле, разперени в небето, 
гълъбка кръжи ни над главите. 
Влюбен поглед рее над полето, 
гълъба си дири в равнините. 
 
Но във висините, там, над нея, 
нещо със криле комай ѝ маха. 
Черна точка трепкащо светлее. 
Гълъба крилете ѝ познаха. 
 
И отвърна поглед от земята. 
Гълъбката литна из Безкрая. 
Снощи двете птици от Луната, 
дето пяха, те ли са? Не зная… 
 
20.04.2021 г. 11.11 ч. 
Русе 
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ЛЮБОВ С РАЗМЕРИТЕ НА МАМА 

 
 
Кой любовта ни да измери реши? 
Да я замери точно, без да греши. 
И, в редица, стройно да я нареди, 
тъй, че тя отдалеко да  заблести. 
 
Не за измерване плаче любовта. 
Туй, че няма любов е нейна тъга. 
Че нелюбовие навред завладя, 
за любов родени човешки сърца. 
 
Не, не трябва любовта да я мерим. 
А да я търсим. И да я намерим. 
Само, където с любов я измерим, 
можем до нея да се покатерим. 
 
Празна, със размери, е дума любов. 
Нейният вкус така е много суров. 
Трябва да влезеш в огън да си готов, 
а не с размери за любов да си нов. 
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Не, със нищо не мерете любовта.   
Тя нейна мярка любов все е била. 
И, когато достигне до мъдростта, 
своята грешка човек може разбра. 
 
И тогава, чак, щом вече я няма. 
Литнала нейде любовта голяма. 
Почва и вечната човешка драма. 
Няма размери, любов, а и…мама… 
 
26.05.2021 г. 13.39 ч. 
Русе 
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БЛОНДИНКАТА ЛЮБОВ 

 
По случай Международния ден  
на блондинката, 31 май, -  

на всички блондинки с любов 

 
Една блондинка в утрото ме вика. 
От сън бленуван другата ме буди. 
А аз в нощта и двете ги обикнах. 
Денят от тях не може ме прокуди. 
 
Че ти във нощ щом можеш да обичаш, 
какво за ден е нужно да говорим. 
Блондинка думата щом ти изричаш, 
любов тя все ще значи. Без да спорим. 
 
31.05.2021 г. 9.39 ч. – Международен ден на 

блондинката 
Обретеник  
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ПТИЧАТА ЛЮБОВНА ПЕСЕН 

 
 
Всяка птичка песен си има. 
С нея от други е отличима. 
Няма лято, няма и зима. 
Птичата песен все е любима. 
 
И любовта е също една. 
Всяка е единствена на света. 
Чуеш ли нейде плач на жена, 
знай любовта, че си е отишла. 
 
Плач на жена и птича песен,  
щом дочуеш във късната есен 
вярвай, от зима донесени 
те са в живота, този, нелесен. 
 
Песен през зима птичка не пей. 
Вятърът само във зимата вей. 
Но любовта и в зима вирей. 
Даже и в зима човекът живей. 
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Взима зимата. И не дава. 
Труден животът през нея става. 
Само този тук оцелява, 
песен любовна кой не забравя. 
 
1.06.2021 г. 15.05 ч. – Ден на детето 
Русе 
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ДА ИМАШ ДА НЯМАШ 

 
 
Аз имах любима. Аз имах. Една. 
Главата ѝ слънце, косите лъчи. 
В две бисерни капки блестяха очи. 
Душата ѝ сияеше в светлина. 
 
Аз имах любима. Аз имам. Сега. 
С глава и коси, каквито бяха преди. 
Но вече в очите душа не блести. 
Защото си тръгна оттук любовта. 
 
8.06.2021 г. 5.05 ч. 
Русе 
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ЛЮБОВ УБИЕЦ Е НА САМОТАТА 

 
 
Отиваш си. И никой не те чака. 
Завръщаш се. И пак си сам отново. 
Една светулка само там във мрака 
да ти покаже нов път е готова. 
 
И тръгваш със надежда ти след нея. 
Спасение от самотата дириш. 
Но как в светулка слънце да изгрее, 
щом мрак е тя родена да раздира? 
 
А трябва слънце ярко самотата 
с лъчите си душите да огрее. 
Тогава само мрака светлината 
с любов да го убие ще успее. 
 
8.06.2021 г. 20.51 ч. 
Русе – по повод смъртта на любимото ми куче 

Божко 
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НЕИСКАНА ЛЮБОВ ЛЮБОВ КАК СТАВА 

 
 
Не се плашете от неискани любови. 
А щом любов е, вие си я приемете. 
Макар за нея вечно да не сте готови, 
от искана е някога по-красно цвете. 
 
И както на света не искаш я за нищо, 
така от всички най-любима тя ти става. 
Изпълва се с любов сърцето ти пречисто. 
Неискана, че е, любов това забравя. 
 
И бързо във любов се любовта превръща. 
Голяма става повече от световете. 
Когато вземе с нелюбов да се прегръща, 
помни, в любов са се обърнали и двете. 
 
9.06.2021 г. 20.33 ч. 
Русе 
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 ВЛЮБЕНИ ВЪВ ВИНЕНИЯ БЛЯСЪК  

 
 
Само първото вино е истина. 
И ухае на нежна млада жена. 
Всяко друго е вино измислено. 
Без ухание. А и без светлина. 
 
Вкусното вино от грозде узрява. 
Тъй, както и от девойка красива 
булката най-ослепителна става, 
хубаво грозде туй вино налива. 
 
Не, за горчиво вино не мечтая. 
Блясък на виното само отива. 
В този свят влюбен, красив и нетраен, 
всяка пияна любов е най-жива. 
 
18.06.2021 г. 18.19 ч. 
Обретеник 
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ДЕТЕЛИНЕНА ЛЮБОВ 

 
 
Четрилистна детелина 
и любов поне година. 
Тъй легендите вещаят. 
Но любов е що, не знаят. 
 
Как във четири листенца 
може своето местенце 
всякоя любов да има 
и да бъде несравнима?! 
 
Как някаква си там трева 
може се любов назова?! 
А трева се що не казва, 
то да се зове омраза?! 
 
Де/телини, детелини, 
земни мои балерини! 
Дивни в песента на Лили. 
Но любов не сте вий, мили! 
 
21.06.2021 г. 20.07 ч. 
Русе 
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ОТ ЛИПОВ ЦВЯТ ЛЮБОВ 

 
 
Цъфтят липите. И времето цъфти. 
Любов се носи. С прашеца от липи. 
Когато в липов цвят светът изгрее, 
тогава и любов ще го огрее. 
 
Но може ли само цветът от липи 
да сбъдне любовните наши мечти? 
Липите прекрасни миришат добре. 
Любов, за да има е нужно сърце. 
 
2.07.2021 г. 11.11 ч. 
Русе – завършено 
23.06.2021 г. 17.57 ч. 
Русе – Жълтото – започнато 
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СВЕТУЛКОВА ЛЮБОВ НА ТЪМНИНАТА 

 
 
Светулка някаква от мрака 
се влюби в мен, но не дочака 
да грейне в светлина денят 
и тръгнем ние в светъл път. 
 
Че знаеше тя, светлина е, 
която мрака да терзае. 
А щом прегърне се с деня, 
не може да е светлина. 
 
Светулка влюби се във мене. 
И то в такова тъмно време. 
Единствена любов, коя 
е жива само в тъмнина. 
 
2.07.2021 г. 11.29 ч. 
Русе – завършено 
23.06.2021 г. 19.59 ч. 
Русе – започнато 
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ЗЕМЯ, ЗАКЛЮЧЕНА ЗА ЛЮБОВТА 

 
 
Нима забравила си вече 
ти напъните си за слава, 
в които щастие изтече,  
а той, животът, продължава? 
 
За връщане изгуби пътя, 
напред, че, само, ти вървеше. 
И в злоба мозък се замъти, 
когато тъкмо ще да спреше. 
 
Дрънчат оковите духовни, 
сама, в които се заключи. 
А ласки от думи любовни 
отдавна в живота изключи. 
 
И злобна, безлюбовна, сама, 
вървиш безропотно към края. 
Защо ли, щом стъпи на земя 
умира любовта? Не зная… 
 
6.07.2021 г. 15.59 ч. 
Русе 
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ЗЕМЯ ЛЮБОВНА БЕЗДНА 

 
 
Озъбената си усмивка 
отново времето начупи. 
И седна тежко за почивка. 
А облакът му се нацупи. 
 
Изгря луна, ветрец чаровен 
погали вейките заспали. 
И нежно, в миг такъв съдбовен, 
звезда една любов разпали. 
 
И стана тихо на земята. 
Дори и времето изчезна. 
Любов струеше от звездата. 
Земята бе любовна бездна. 
 
8.07.2021 г. 16.37 ч. 
Русе 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

II АПЕВА 
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Апева, моя любов 
Група на Фейсбук 

 
 
 

Фондациите Светът в промяна и ВИА обявяват 
литературен конкурс за стихотворения по прави-
лата на новата поетична форма апева с название 

БЪЛГАРСКА АПЕВА 2020 
В конкурса всеки може да участва без всякакви 
условия, изисква се само участникът да изпрати 
в електронно писмо до редакцията произведени-

ята си. 
Няма ограничение за броя на стиховете. 

Такса за участие няма. 
Срокът за изпращане е 31 януари 2021. 

Одобрените стихове ще бъдат включени в анто-
логия с горното заглавие. 

Адрес на конкурса: 
apeva@valtozovilag.hu 

 
Апева . една нова поетична форма 

Правилото й става ясно от пръв поглед: пет реда, 
със съответно 1, 2, 3, 4 и 5, т. е. общо 15 срички. 

 
Пет 
реда 

за едно 
силно чувство: 

туй е апева! 
 

Тодор Симеонов 
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Голямото предимство на тази форма е това, че в 
нея всеки може да постигне хубав успех, да се 

почувства поет. 
 

Два 
пътя 

до целта: 
през долина 

един, друг през върх. 
 

Тодор Симеонов 
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ФАРЪТ АПЕВА 

 
Фар 
един 

в морето, 
сред вълните, 

като лъч блести 
 

Той 
на нас 

ни дава 
светлината, 

но от земята. 
 

Не, 
не е 

бил слънце. 
Ала свети 

И в душите ни. 
 
 
 

28.10.2020 г. 10.57 ч. 
Русе 
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АПЕВА СТОЛЕТНИЦА 

 
А 

дали 
апева 

ще я има 
и след сто лета? 

 
Да. 

Но тя 
ще бъде 
апевата 

ни столетница. 
 

Туй 
сега 

желая. 
Ще я чакам 

и във Безкрая. 
 
 

17.11.2020 г. 7.37 ч. 
Русе 
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ПРОСЛАВАТА ЛУНА 

 
А, 

кога 
изгрее 

светлината 
с рой звезди в нощта, 

 
ти 

стани 
и с ръка 
откачи я 

бледата луна. 
 

Но 
недей 

я хвърля 
във водата. 

Ще се удави. 
 

А 
вкъщи 

закачи я 
на стената – 

да те прослави. 
 

24.03.2021 г. 1.01 ч. 
Русе 
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ЛЮБОВНИ ОТРАЖЕНИЯ 

 
Във 
една 

чаровно 
тиха вечер 

тебе аз видях. 
 

И 
в лика 

ти лунен, 
омагьосан, 

себе си познах. 
 

Бе 
лимон 
луната, 

но имаше 
очи, в които 

 
се 

за миг 
огледах. 

И видях си 
живи мечтите. 

 
24.03.2021 г. 1.57 ч. 

Русе 
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ПУХКАВО-СРЕБРИСТА ВЕЧНОСТ 

 
Сняг 
вали 

и пада 
на земята – 

пухкаво сребро. 
 

Студ 
скова 

телата. 
Мислят си за 

топличко легло. 
 

А 
снегът 

не спира. 
Пада, пада. 

Приказка бяла 
 

вън 
вали. 

И сякаш 
Вечността тук 

пред нас е спряла. 
 

24.03.2021 г. 6.09 ч. 
Русе 



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

48 
 

30 

 

НА ТАТЯНА ЛОЛОВА 

 
in memoriam

 
 

Тя 
беше 

Лолова, 
Татяна, да. 

Днес е Вечността! 
 
 

24.03.2021 г. 8.33 ч. 
Русе 
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СВЕТЪТ В ПРОМЯНА ЕКСТРА 
2. 
 

БЪЛГАРСКА АПЕВА  
2020 
 

Тодор Симеонов и много други 
Първо издание 
 

ISSN 2560-2160 
ISSN 2630-8169 
ISBN 978-615-5179-19-8 
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III. В ПРЕГРЪДКАТА НА ДРАКАТА 
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ПРЕПИЛОВ ЖИВОТ ЗА ОМАЯ 

 
 
Варих ракия и изхвърлих 
аз алкохола ѝ метилов. 
Но другия не го захвърлих. 
И стана алкохол препилов. 
 
Със него аз се утешавам. 
Говорим си. И даже спорим. 
Препилов откривател ставам. 
За мен светът ще заговори. 
 
Но той, светът, говори всичко. 
Защо със завистта да споря? 
Препилов сипвам си. Мъни/чко. 
Кой може нещо да ми стори?! 
 
Известен не можах да стана. 
Разбра се – всичките препиват. 
Затуй се върнах на казана. 
Там няма кой да се присмива. 
 
С препиловия – вече братя, 
живота мъчим се да лъжим. 
Но как да лъжеш ти съдбата, 
щом с нея заедно се пържим?! 
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С препилов, без, тя пак е тая. 
Но все се в тебе нещо чупи. 
Светът е мъртъв без омая. 
Живот продай, но си я ку/пи!... 
 
18.03.2021 г. 17.17 ч. 
Русе 
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АФОРИЗМИ 

 
Всичките независими и…хрисими. 
 
Пак ни употребиха и…се скриха. 
 
Макар победите им пирови да бяха, 
с народна кръв обилно пак ги те поляха. 
 

БЪЛГАРСКИ ФЕНОМЕН – 1 
 
По смъртност и по бедност първа –  
България е пак последна. 
 

БЪЛГАРСКИ ФЕНОМЕН – 2 
 
България най-болна и…най-доволна. 
Винаги избира…когото подозира. 
 

БЪЛГАРСКИ ФЕНОМЕН – 3 
 
Българинът се ваксинира,  
дори…и когато избира. 
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СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЦИ 
 
От пандемия се появиха.  
Във пандемия се скриха. 
Против нея, уж, се биха. 
И…във изборите победиха. 
 

СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА 
 
Всички в изборите обявиха 
себе си за явен победител. 
Че последни са, пък, обясниха - 
те народен са обединител.  
 
7.04.2021 г. 11.11 ч. 
Русе 
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СЛЕДИЗБОРНИ АБРЕВИАТУРИ и т.н. 

 
 
Уж спечелил изборите ГЕРБ. 
Но загубил ги от ИТН. 
БСП, пък, българския герб 
взел от ДПС във механа. 
 
ДБО се чуди още как 
и с кого да се обедини. 
ИМВ със Майчето си пак 
всички иска да разедини. 
 
Изборите лесни бяха, май. 
Как нататък право да вървим? 
Слави щом не ще да си признай, 
/И/ и /Т/ъй /Н/ататък, че победи?  
 
7.04.2021 г. 17.17 ч. 
Русе                                                                        
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И С ИТН ЩЕ ИЗДЪРЖИМ 

 
 
Пак си прави шоу шоуменът. 
Със политиката. И народа. 
Днеска пак ще бъде бизнесменът, 
взел богатство с народна изгода. 
 
В ИТН се той преименувал. 
Че и тъй нататък пак е тая. 
Той и тъй нататък съществувал. 
А народът му? Не зная. 
 
Хора дали ще има нататък? 
Само шоуто ли ще продължи? 
Този път за нейде тъй е кратък. 
И т.н.(ИТН) народ пак ще издържи. 
 
8.04.2021 г. 3.33 ч. 
Русе 
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ИЗБРАНИЦИ НАРОДНИ –  

ПО НОМЕРА И ИМЕНА 

 

1. 

 

РОДИ МЕ, МАМО, С КЪСМЕТ, ПА МЕ ХВЪР-
ЛИ НА СМЕТ 

 
Бойко се с късмет родил –  
пак се на софра вредил. 
 

2. 

 

НОВО ШОУ НАГОТОВО 
 
Стана тя каквато стана – 
Слави шоу пак подхвана. 
Ала шоу чисто ново – 
всичко му е наготово. 
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3. 

 

ПРЕКАТУРИ СЕ ПЛАНИНАТА –  

ОТКЪС ОТ ПЕСЕНТА 
 
Пак се прекатури 
скъпа кака Кури. 
И пред кръстник Слави, 
дето я забрави. 
 

4. 

 

НА ПАРТИЯТА ИМЕТО 
 
Хем Кара. И хем Дая. 
Туй не бе ли партия? 

 

5. 

 

НА ЧИСТО 
 
Всеки знае – той е Христо. 
Досието му е чисто. 
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6. 

 

ВСЕЗНАНИЕ 
 
Тя е Мая – всичко знае. 
Даже и, че май, една е. 
 
 

БЕЗСМЪРТИЯ 
 
1.От родната, китна градина 
само политик не се спомина. 
 
2.В милата ни, в нашата родина, 
единствена смъртта не загина. 
 
3.А в любимата ни България, 
вече животът е лотария. 
 
8.04.2021 г. 17.17 ч. 
Русе 
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БЕЗГЛАГОЛНИ ИЗБРАНИЦИ 

 
(по Тома Измирлиев, приписвано на Р. Ралин) 

 
 
Спектакъл, шоу, бизнес, изненада. 
И политика. Сред живота кратък. 
Заслужена и истинска награда 
на изборите ни. И тъй нататък (ИТН)1. 
 
След туй кавги за място в Парламента. 
Сборичкване. И пръстов отпечатък. 
Измама пак. Със няколко процента. 
Завръщане. Но сам. Без тъй нататък (ИТН). 
ИТН – Има такъв народ 
 
9.04.2021 г. 9.09 ч. 
Русе 
  

                                                 
1 ИТН – Има такъв народ 
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ДА ХВАНЕШ ЗА РОГАТА БИК 

 
 
Пътнико Славен. Пътнико… Оф! 
Казват за слава бил си готов. 
Само не бързай, че е жена 
всякоя слава. Даже една. 
 
А твоята слава голяма, 
не за един е и за двама. 
Слава народна в тебе живей. 
Радвай се, Слави. И пак запей. 
 
Песен му трябва, звънка, сега, 
за да сграбчи народът мига. 
Да политне във небесата. 
И хване бика за рогата. 
 
10.04.2021 г. 20.03 ч. 
Обретеник 
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38 

 

СЛЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ 

 
Чак по Фейса Слави се изказал. 
Даже и благодаря е казал. 
На тези, дето са гласували. 
И онез, които го псували. 
 
10.04.2021 г. 20.15 ч. 
Обретеник 
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В ПРЕГРЪДКАТА НА ДРАКАТА 

 
 
Сврака свое си направила гнездо 
на върха на най-високото дърво. 
От високо света да наблюдава. 
Нищо да не пропусне, дето става. 
 
Тъй намерила си занимание, 
за отсъствие и оправдание. 
И така в легло се излежавала, 
без да става клюки научавала. 
 
Ала клюките донесли и това, 
че орелът искал бил я за жена. 
И, че тя съгласие ли не даде, 
ще я хвърли долу пес да я яде. 
 
Стреснала, уплашила се свраката. 
От дървото паднала на драката. 
И подвила махащите си криле. 
В миг от всичките се скрила най-добре. 
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Тъй за клюките забравила тя там. 
А пък драката, дали от хорски срам, 
с шиповете, казват, я прегърнала, 
щом във домакиня се превърнала. 
 
11.05.2021 г. 13.33 ч. 
Русе – завършено 
7.04.2021 г. 19.19 ч. 
Русе – започнато 
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ЩОМ СЕ ОТ МЕЧТИТЕ СИ ОТКАЖЕШ 

 
 
От асфалта към тревата 
с устрем охлювът пълзи. 
Бавно качи стъпалата 
той към своите мечти. 
 
Тъкмо стигна на цветята  
до червения им цвят, 
те отрониха тъгата, 
целия, заляла, свят. 
 
После по дърво катери, 
все нагоре устремен. 
Чак на облаците бели 
щеше да е някой ден. 
 
Но с изумление видя 
той как във небесата 
някаква невзрачна коза 
с облак си краси рогата. 
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И от устрем се отказа. 
По асфалт се плъзна пак. 
Тъй съдбата го наказа – 
стъпка го човешки крак. 
 
19.05.2021 г. 11.11 ч. 
Русе 
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МРАВЕШКО БОГАТСТВО 

 
 
Мравка влачи рибена костица. 
Мравките за богаташ я считат. 
Те сред стегнатите си редици 
само богаташите почитат. 
 
Но костта е тъй голяма. Много. 
Колкото стотици мравки тя е. 
Даже месечинката си ро/га, 
щом поиска, може да познае. 
 
Ала мравката нехае, влачи. 
Кост голяма, колкото луната. 
Но започна жално тя да плаче, 
щом във кост превърна я съдбата. 
 
Че в костта се мравчицата скрила. 
Тъй като е толкова мъни/чка. 
И във кост се тя преобразила. 
Но котак изяде двете. Всички. 
 
19.05.2021 г. 17.19 ч. 
Русе 
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ВРАБЧОВА ИЗЯВА  

 
 
Гарван крачи из тревата, 
гордо вдигнал си главата. 
А до него сврака вряка 
и подскача с двата крака. 
 
Шум се вдигна до небето. 
Чак уплаши се детето, 
дето в бебешка количка 
майка му след него тичка. 
 
И настана суматоха. 
Много птици надойдоха. 
Гарванът изграка – Гра-а-а… А! 
Свраката изкряка – Кря-я-я… Я! 
 
А тревата окосена 
се превърна в миг на сцена. 
От свирачи до играчи, 
всеки се на нея качи. 
 
Пък врабецът непослушен, 
най пред всички се промуши. 
Рошави пера разтърси. 
Песен чикаща изтърси. 
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Всички гръмко му се смяха. 
Но не стигна до пердаха. 
Тук поуката каква е – 
кой не може, да си трае. 
 
11.06.2021 г. 10.11 ч. 
Русе – Кооперативен пазар 
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43 

 

КУЧЕШКАТА СМЕТКА 

 
 
Майка, дъщеря и внучка, 
даже и с домашно куче, 
в кръчмата се появиха, 
мирския покой смутиха. 
 
Колко път са извървели, 
тук да могат да са спрели? 
Майката – чак от тъгата. 
Щерката – от самотата. 
 
Внучката – неадекватна. 
Кучката – с глава квадратна. 
Цели три поколения 
тук седяха в съмнение. 
 
Но край тях премина котка, 
тръгнала си на разходка. 
В миг се кучката разлая. 
Бабичката не изтрая. 
 
Тръгна кучката да гони, 
дето котката подгони. 
А пък дъщеря и внучка 
пак направиха поръчка. 
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Дойде време да се плаща, 
тежка се борба захваща. 
Никой тук пари налични  
нямаше, дори прилични. 
 
Бабата взе, че се върна. 
Своите деца прегърна. 
Бързо сметката оправи – 
куче в кръчмата остави. 
 
21.06.2021 г. 17.57 ч. 
Русе – Жълтото 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  



 

 

 

 

IV. ИЛЮЗИЯ РЕАЛНОСТ 
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НАЗДРАВИЦА ТЪГА 

 
на Добри 
in memoriam 

          
Не беше той един от нас. 
А всички ние бяхме той. 
Дали в добър, във лош ли час, 
бе Добри нашият герой. 
 
И колко празници безброй 
изпихме с вино и жени. 
Но не без него. И бе той 
над всички, който все блести. 
 
Но днес го няма между нас. 
И тази среща е тъга. 
Но тук е неговият глас, 
„Наздраве!”, кой ни завеща. 
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Да пием! Бог да го прости. 
Да запомним го с „Наздраве!”. 
Затуй, от нас, че ни спаси 
ний помним. Не ще го забравим. 
 
7.01.2021 г. 20.23 ч. – Специално за срещата за 

40-годишнината през м. май 2021 г. във В. Тър-
ново, която не се състоя 

Русе                                                                         
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НОВ РЕД ОТ ПРЕЗИМУВАЛ ЦВЕТ 

 
 
Зима е. Но от студената земя 
са подали крехки, нежни стебълца 
и усмивка подаряват на света 
рано подранили пролетни цветя. 
 
Те ще зъзнат във лютите студове. 
Ще умират от студ, ала гърбове 
няма да превият пред тез зверове. 
В зима пролетен цвят не ще да умре. 
 
Те ще дочакат красивата пролет. 
Как ще да ги скърши коравият лед?! 
Минали зима, красиви за полет, 
в новия, цветен, ще се превърнат, ред. 
 
11.01.2021 г. 11.11 ч. 
Русе 
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В МОРЕТО СЛЪНЦЕ ИЗГОРЯЛО 

 
 
Изстисква утро портокалов сок 
в очите още спящи на деня. 
И сякаш огнена глава на Бог, 
от морско дъно слънцето изгря. 
 
Със лъч целуна гневното море. 
Погали мачтите на кораб бял. 
И се търкулна в синьото небе, 
което беше за баща избрал. 
 
А после с водораслите игра. 
Чадърите накара да искрят. 
На криеница с облак заигра. 
Със гларуси се радва да крещят. 
 
А за обяд да си почине спря, 
във пясъчната дюна крак подвил. 
След толкоз труд, щастлив накрай видя, 
нощта с лъчите си, че победил. 
 
Търкулна колелета пясъчни 
чсовникът на блесналия ден. 
И с колесницата си восъчна 
успя, докосна залеза червен. 
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Но залез предстоеше и в мене. 
В житейското море на моя път. 
Що даде животът и отне ми. 
Към залеза нозете ми вървят. 
 
Нощта изстисква портокалов сок 
в очите вече спящи на деня. 
Пред гаснещия Божи поглед строг, 
зад облак тъмен, слънце изгоря. 
 
13.01.2021 г. 9.09 ч. 
Русе 
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ЗА МЕСТАТА НА НЕЩАТА 

 
 
Щом като вземе човек да умира, 
чак той тогава умей да разбира, 
че никакво нищо бил дотогава, 
не вечно живял за чест и за слава. 
 
Щом ги изгубим, тогава нещата 
искат да си бъдат пак по местата. 
Времето с човка-часовник кълве ги. 
Целият свят, пък, от злоба, кълне ги. 
 
Връщане няма. Нито милост дори. 
Все напред и напред светът си върви. 
Само в нощта, под небето във мене, 
някой се сетил, дошъл да ги вземе… 
 
13.01.2021 г. 19.19 ч. 
Русе 
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БИСЕР ОТ РАЯ 

 
 
В Райски залив на брега лазурен,  
този град красив, най-стар, културен, 
иде тук от древността далече,  
винен и рибарски център вече. 
 
Стари къщи сред крепостни стени. 
Плясък на весла въздуха разби. 
Лодките се връщат с риба пълни. 
Карат ги мъже с бради от вълна. 
 
Стенещ звук на базуки ни среща. 
Зорба гъркът прикляква отсреща. 
Хрипкав глас по душата ни дращи. 
Милва ни с очите си горящи. 
 
В сцена Созопол днес се превръща. 
А Аполон с ръце го прегръща. 
Бавно изплува той от морето. 
С танци политат те към небето. 
 
С туй настояще, с минало славно, 
става градчето за мен най-главно, 
гдето в гръдта ми гнездо си е свил, 
този Созопол, най-свиден и мил. 
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Лепне солта по моето тяло. 
Тръпне сърце сред времето спряло. 
Мойта поанта светла сега е. 
Утре Созопол бисер е. Зная!.. 
 
18.01.2021г. 14.41 ч. Атанасовден 
Русе 
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ДЕНЯТ ПРОВЪЗГЛАСЕН 

 
 
Разхлабва януари дяволска прегръдка, 
света, с която смъртоносно бе обгърнал. 
А февруари, с въздух животворна глътка, 
пристига нов, с любов и вино ни отвърнал. 
 
И бавно зимата от нас си заминава. 
Назад са дните в студ, във злоба и омраза. 
За слънце и за топлина се тук надяват. 
Да бъде ден! Човекът чака. Господ каза!.. 
 
20.01.2021 г. 11.11 ч. 
Русе 
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ЩАСТИЕ ОТ БУРЯ 

 
 
Буря живота пак атакува. 
Вихър го свива, вятър го псува. 
Вкопчен в него, човек се страхува. 
В бурите злобни той не добрува. 
 
Щото, въвлечен, и с тях бушува. 
В битки жестоки Дух се вълнува. 
Бие сърце, победа жадува. 
После чак виждат, че си не струва. 
 
Но с бурите човек съществува. 
В техния вихър трябва да плува. 
Щастие бурята му дарува. 
Само със смърт, че то се купува. 
 
23.01.2021 г. 13.13 ч. 
Русе 
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ПЪТИЩА ДО ЩАСТИЕТО  

 
 
Една надежда всеки ден умира. 
А новата на другия се ражда. 
Напред тя крачи, никога не спира. 
И само туй с живота я погажда. 
 
Така от раждането си до смъртта, 
Една след друга двете се редуват. 
И утвърждават закономерността, 
че винаги да бъдеш жив си струва. 
 
Но как ли само със тях ще да може 
човекът още жив да съществува? 
Надеждата ни е полезна, друже. 
Но с нея щастие не се купува. 
 
25.03.2021 г. 8.53 ч. Благовещение 
Русе 
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САМОТНА ДРАМА  

                                                         
 
Човек се ражда сам. И сам умира. 
Но във живота все вървят по двама. 
Къде и как самите се намират, 
не знам. Но сам да си е нежна драма. 
 
И не, че тя при двамата я няма. 
И не, че сам не можеш да живееш. 
Но сам да си е празнота голяма. 
Макар, че с друг ти също ще изтлееш. 
 
Да бъдеш сам или пък да не бъдеш?! 
Въпрос такъв и Хамлет си задава. 
Ти сам да си, със друг ли да се свържеш – 
единствено душа и Бог решават! 
 
25.03.2021 г. 20.51 ч. Благовещеие 
Русе 
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С ДРЕХА ЗА ДУШАТА ВСЕКИ ДЕН 

 
 
Казал някога си Кирил Философ, 
че тялото е дреха на душата. 
И със този свой тъй мъдър благослов, 
върнал на тялото ни красотата. 
 
Той казал и, че Бог ни отделил 
от животните със слово и мисъл. 
Още щом човека тука сътворил, 
с гняв и похот от ангел ни отписал. 
 
Тъй човек, откак е създаден върви. 
Ни животно, нито ангел сътворен. 
По-малката избрал от двете злини, 
с дреха за душата живее вес ден. 
 
26.01.2021 г. 11.33 ч. 
Русе 
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СИЛАТА НА СВЕТЛИНАТА 

 
 
Рунтав облак свъси вежди 
и в душите се нагнезди. 
Да убие светлината, 
пратен беше от тъмата. 
 
Блесна светлината мило. 
Във сърцето бе се впила. 
И любов край тях трептеше. 
Раят слязъл тука беше. 
 
Облакът ръка протегна, 
да ги сграбчи той посегна. 
Но на любовта дъгата 
в миг подпали му ръката. 
 
Стреснат, облакът побегна. 
И, ранен, в леглото легна. 
А след него светлината 
вред се сипна по земята. 
 
Пък на хората душите 
литнаха след светлините. 
Облак тъмен и до днеска 
слънце крие зад завеска. 
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Но не може светлината 
той да скрие над земята. 
Че е слънцето ни мило 
тъмнината победило. 
 
27.01.2021 г. 13.13 ч. 
Русе 
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ПРОБИТ КОМИН 

 
 
Колко много номера 
от телефона си изтрих. 
Колко много имена 
от паметта си заличих. 
 
Всички бяха. Но не са. 
Само телефон днес имам. 
Ала аз за Вечността 
съм забравил да ги снимам. 
 
Тъй със телефон един, 
без ни един приятел жив, 
крача аз – пробит комин – 
към небосвода черно-сив. 
 
31.01.2021 г. 6.31 ч. 
Обретеник  
 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

93 
 

56 

 

 ПЪТЕКА  

 
 
Към една къщурка скромна, 
сгушена сред преспи от сняг, 
черна пътека в черен мрак 
крачи в тишина задгробна. 
 
Никой в къщурката няма. 
Празна и пуста е вече. 
Всичко, що беше изтече. 
Мъка е само. Голяма. 
 
Куче по нея премина. 
С вдигната муцуна зави. 
А пътеката се изви – 
към небосвода замина. 
 
31.01.2021 г. 7.07 ч. 
Обретеник  
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

94 
 

57 

 

НА ПЪПЕШ МИРИС ДА БЛЕСТИ 

 
 
Ти помниш ли онази вечер чудна, 
по облаците със пръски портокали, 
една каручка как, в задача трудна, 
с бостан обран в дома ни се похвали? 
 
Когато с пъпеши презрели, с дини 
до вкъщи Вечност ще трябва да пътуваш, 
а някога са нужни и години, 
дъха на зрелия бостан да поменуваш. 
 
Че кой ли аромата ще забрави  
на пъпешите със напукани кори? 
О, мойте селски корени са здрави. 
Каручка с дини пълна пред очи стои. 
 
На детството ми мириса изгубен 
все с колелото на каручка се върти. 
Дали ще дойде онзи миг прокуден, 
когато пак на пъпеш мирис да блести?! 
 
1.02.2021 г. 20.25 ч. 
Русе 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

95 
 

58 

 

КАРУЧКА С ПЪПЕШИ ОТ СЪН  

 
 
Една магарешка каручка 
в онази вечер портокална, 
щастлива и благополучна, 
със дини пълна тя, реално. 
 
Пътува бавно към звездите 
една каручка от бостана. 
За нея нощите и дните 
са туй, което ѝ остана. 
 
А в нея – пъпеши и дини. 
И детска радост до Амина. 
След много, сигурно, години, 
дали каручки пак ще има? 
 
Дали в омая и забрава 
на тях децата ще пътуват? 
И с дъх на пъпеш, във такава 
те вечер пак ще я сънуват? 
 
1.02.2021 г. 21.21 ч. 
Русе 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

96 
 

59 

 

СЪЛЗАТА ЛУННА ПО СВЕТА 

 
 
Луната ме погледна под окото си. 
Замисли се и пак зад облака се скри. 
Дали тя да ми каже нещо искаше 
или от срам зад облак се притискаше? 
 
Не знам. Но бе луната днес замислена. 
Сълза в окото блесна май. Измислена. 
Така до сутринта зад облака се кри. 
Огря я слънцето и легна си да спи. 
 
Но там, под клепките на спящата луна, 
съзрях как стича се една искра-сълза. 
За кой ли тя в съня си я проливаше, 
светът, когато, целият, загиваше?.. 
 
2.02.2021 г. 13.13 ч. 
Русе – завършено 
29.01.2021 г. 18.45 ч. 
Обретеник – започнато 
 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

97 
 

60 

 

ИЗПЯТ ЖИВОТ ОТ МЪРТВА ПТИЧКА 

 
 

Ято птици към небето волно устреми се. 
После сви надолу и в пръстта със шум разби се. 
Кой ли от земите родни беше го прокудил? 
Кой ли в край далечен тъй да свърши го принудил? 

 
Ятото цвърчеше, всичко бе във кръв и вопъл. 
Но подухна вятър южен, нежен, галещ, топъл. 
Най-дребната от ятото на мъртвите птички 
тръсна гребен, пух опери, полетя над всички. 
 

И над мъртви, и над живи литна с вик неземен. 
Бе гласът ѝ силен, а/ко и ръстът ѝ дребен. 
Той над цялата земя кат песен се понесе – 
пеещата мъртва птичка над живи летеше!.. 

 
Тя живота чуден славеше със свойта песен. 
Той не бе щастлив, не бе богат, не беше лесен. 
Беше най-красивият живот на волна птичка. 
Който тя обичаше…и тук изпя за всички… 
 
2.02.2021 г. 15.15 ч. 
Русе 
 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

98 
 

61 

 

 НЯМА ЗИМА, ЩОМ КОКИЧЕ ИМА 

 
 
През януари цъфнали кокичета! 
Сякаш с окичени глави момичета. 
Но защо ли толкоз рано в януари? 
Пак ли пролетта готови ни не свари? 
 
Пак ли със какво да я посрещнем няма? 
И ще избяга. Хитруша е голяма. 
Но и що да стане, щом кокиче има, 
няма как отново тук да дойде зима. 
 
4.02.2021 г. 16.33 ч. 
Русе 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

99 
 

62 

 

КОКИЧЕТА ВЪРХУ ЗЕМЯ ОКРЪЖНА 

 
 
Кокичета през януари? 
Дали пак пролета ни свари 
с копнежи нови, с мисли стари? 
И пак надеждите попари 
 
за нов живот и по-различен? 
Живот щастлив, благоприличен. 
На истинския да прилича. 
И всеки него да обича. 
 
Едва ли. Казват даже пролет 
лишили я били от полет. 
И взели някой да я молят, 
със зимата дори да спорят, 
 
че вече тя не ни е нужна, 
че ний ще я прогоним дружно. 
Земята, помним, е окръжна. 
А без кокичета е тъжно. 
 
4.02.2021 г. 16.37 ч. 
Русе 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

100 
 

63 

 

НА ЗИМАТА БЕЛИЯТ МРАЗ 

 
 
Сякаш охлюв, из кални треви, 
есенен ден нечуто пълзи. 
Куцият пес вий по луната. 
Облака чер скри го дъгата. 
 
Крастава жаба насред полето 
хора води  на момчетата. 
Рибата ли с опашка пляска 
или звънти царска каляска? 
 
Тръни вятърът търкаля пак 
на живота под похлупака. 
Рошав врабец с шум ли подскача? 
Мокър ли пес от вир изскача? 
 
Шепне нечута тишината 
думи-шипове на злината. 
Плъховете в дупки се скриха. 
Щастието луди откриха. 
   
Плачат дървета тъгата си. 
Облаци тъмни – душата си. 
Есен на прага скуби коси. 
Зима ги цапа с бели бои. 
 



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

101 
 

 
Тъй изпълзява бавно денят. 
Стига на зимата до нощта. 
Тук вятър единствен остана. 
И пее: „Разпни го!” - „Осанна!”... 
 
Тази Голгота пак изкачил. 
Ра/зпнат на нея толкова бил. 
Вече не чакам „Осанна!” аз. 
Вей на зимата белият мраз… 
 
10.02.2021 г. 17.17 ч. 
Русе 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

102 
 

64 

 

ПЪТЕКАТА КЪМ ПЪТЯ 

 
 
Макар във клетка да стоят, 
свободно пускат ги на път. 
По пътя всички си вървят. 
По този, който изберат. 
 
А пътища пред тях безброй. 
Човекът сам избира свой. 
Но кой е неговият, кой, 
когато е различен той? 
 
Ще бъдат нужни за всеки 
безбройно много пътеки, 
да станат път за човека 
и там остане навеки. 
 
12.02.2021 г. 17.17 ч. 
Обретеник 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

103 
 

65 

 

ЧИЧОПЕЕВАТА ПРОЛЕТ 

 
 
Здрава зима вред вилнее. 
Камъкът от студ се пука. 
Ала той не спира, пее. 
Чичопеят веч е тука. 
 
Бяло, сребърно кокиче 
под снега наднича вече. 
То към пролет се затича. 
С Чичопея са при нас, човече! 
 
13.02.2021 г. 11.11 ч. 
Обретеник 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

104 
 

66 

 

НА ТИШИНАТА МЕЖДУ НОТИТЕ В  

МАЖОРА 

 
 
Тя пееше, а между звуците аз чувах 
вълшебно-прелестния, на тишината, глас. 
Несигурен, в тоз миг, дали аз съществувах, 
оставаше ми само да слушам във захлас. 
 
Ечеше песента сред мъртви и сред живи. 
И само “няма смърт” се носеше в простора. 
А правите пространства бяха вече криви. 
Но тишината „Няма смърт!” изпя в мажора. 
 
13.02.2021 г. 19.19 ч. 
Обретеник. 
 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

105 
 

67 

 

МИГ ОТ МИГА 

 
 
С дърво до дърво се ражда гората. 
А с капка по капка тръгва реката. 
Секундата прави минута. Тя час. 
И само за миг Вечност слиза при нас. 
 
Започва човек гора да създава. 
От капката вижда река как става. 
Минутите той със часовник следи. 
Миг трябва и вече към Вечност лети. 
 
И само минутка затова, дори, 
да сбъдне може, да убие мечти. 
А пък мигът, единствен, вечен е той. 
Мигът е един. Миговете – безброй! 
 
Променя се всичко, с минутка дори. 
С минута във друг се превръщаш и ти. 
Но равна дали е секунда на миг? 
О, не! Мигът по-малък е. По-велик! 
 
20.02.2021 г. 19.19 ч. 
Обретеник 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

106 
 

68 

 

РЕАЛНАТА ИЛЮЗИЯ 

           Реалността е илюзия                                                                                                                                                    
           и тя е породена 
          от липсата на алкохол. 

 
Ъ. Хемингуей 

 
 
Най-лошо е, че всеки хубавото иска. 
А дяволът със злото вечно те притиска. 
И колкото по-бързо хората се движат, 
то толкова по-бавни минути се нижат. 
 
Най-голямата илюзия – реалността, 
на алкохола породена от липсата, 
във истина обръща се едва тогава, 
щом съумее да се превърне в забрава. 
 
И затова във злоба хората живеят. 
Бавно движат се. По-бързо как да посмеят?! 
Смисъл в забравата единствено намират. 
Раждат се или умират, тъй не разбират. 
 
23.02.2021 г. 7.07 ч. 
Русе 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

107 
 

69 

 

ЗА НУЛАТА И ДРУГИТЕ ЧИСЛА 

 
 
Животът ми – опразнен съд със злато. 
Каквото имах, всичко го раздадох. 
И ум, и здраве, щастие богато. 
Любов, дори, която не създадох. 
 
И вее вятър днес съда ми празен, 
висящ върху дървото на живота. 
Осъден без вина, от зли намразен, 
Достигам днес до нулевата кота. 
 
Но нули правят големите числа. 
Пред тях, когато има други само. 
Ала всичките след мене се редят, 
приемайки ме за число голямо. 
 
Но, знаейки, че аз съм нула вече, 
стремях се от числата да избягам. 
Затуй отидох толкова далече, 
където, сам, спокойно да си лягам. 
 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

108 
 

 
Така, без всякакви край мене числа, 
безсмислено оставам във този свят. 
Ала надеждата дава ми крила: 
пред мене другите да се наредят. 
 
24.02.2021 г. 17.17 ч. 
Русе - завършено 
9.02.2021 г. 6.33 ч. 
Русе - започнато 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

109 
 

70 

 

ВЯРАТА НЕЗАБРАВА 

 
 
Колко дърва във печката изгоряха. 
Колко хора живота си извървяха. 
Все с надеждата, че някого те сгряват. 
Но само пепел след себе си остават. 
 
Истина е само огън като гори. 
И от душите светлина кога струи. 
Както нищо от пепела не остава, 
тъй след живота за човек е забрава. 
 
Само споменът и писаното слово 
могат човека да съживят отново. 
Вярата също, че след смъртта живее, 
не задава въпроса мъртъв къде е. 
 
28.02.2021 г. 4.55 ч. 
Обретеник 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

110 
 

71 

 

МИСЪЛ СВЕТЛА ДА ТЕ ВЪРНЕ 

 
 
Всичко от Господ иде. 
И при Него отива. 
Бисер, то е, във мида. 
Вън от нея загива. 
 
Ала мъртъв остава 
ценност недостижима. 
Тук ценят те тогава, 
теб, когато те няма. 
 
Щом при Господ отишъл, 
няма кой да се върне. 
Само светлата мисъл 
мъртвия ще прегърне. 
 
1.03.2021 г. 20.33 ч. 
Русе 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

111 
 

72 

 

РАЗРУШЕНАТА СПАСЕНА КРАСОТА 

 
 
Да можеш да счупиш, което създал си. 
Творец означава, че тук ти стана/л си. 
И Господ навярно човека създава 
затуй, всеки миг да Го унищожава. 
 
Че след всяко разрушено зло, защото, 
превръща се в добро мъртвото от злото. 
Създава още по-красиви образци. 
Така и красотата света ще спаси. 
 
3.03.2021 г. 21.21 ч. 
Русе 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

112 
 

73 

 

ДВУЛИЧИЕТО КРАСОТА 

 
 
Баба Марта пак се сърди. 
Вятър вее, сняг вали. 
Никой от дома не мърда, 
ни по улица върви. 
 
Пак затвориха се всички, 
в миг отворени врати. 
Даже пеещите птички 
млъкнаха и те сами. 
 
Бабо Марто, усмихни се! 
Сняг, недей така валя! 
Лято иде, зачерви се! 
Баба Марта се засмя! 
 
Слънце мартенско напече. 
Спряха бури, снегове. 
Марта е жена, човече. 
И лицата ѝ са… две!.. 
 
6.03.2021 г. 15.15 ч. 
Обретеник. 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

113 
 

74 

 

ДЕТЕТО НА ЛУНАТА 

 
 
Поезията майка е. Дори баща. 
Но нужни са дела да се родят деца. 
И трябва с пример, като Ботево слово, 
въздишка всяка за смърт да е готова. 
 
Като куршум същински трябва да лети. 
Предателя в сърцето мигом да срази. 
Поезия такава истинска е, да. 
Със словото е само, другото, игра. 
 
И там, където със него ти удариш, 
предатели никога да не завариш. 
То, истинското слово, не е вещица 
единствено за любещите го деца. 
 
Които с него са готови да умрат. 
Със него от предатели да ни спасят. 
Че словото на свободата е дете. 
А майка му – луната в звездното небе. 
 
6.03.2021 г. 21.21 ч. 
Обретеник 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

114 
 

75 

 

ПОЕТЪТ НЕБЕ 

 
 
Студа на Нова година открих. 
И във стиха на старата се скрих. 
Извадих го във консервиран вид, 
макар в снега на мига да бе скрит. 
 
Така със този стих-консерва аз 
останах жив във ледения мраз 
на злобата и завистта дори, 
а пък страстта студът я доуби. 
 
И жива остана само смъртта. 
Живота също. Ала във студа, 
това живот ли наистина бе? 
Поетът и днес затуй е небе. 
 
11.03.2021 г. 3.53 ч. 
Русе 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

115 
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НА ТРЕВИЧКИ ХИМН ЗЕЛЕН 

 
 
Бяла снежна приказка 
Марта заразказва пак. 
Облаците прихаха. 
Плачеха със звезден сняг. 
 
Ала птичките без страх 
срещаха снега с игра. 
И превърнаха го в прах, 
смело махайки с крила. 
 
Звезден прах земя покри. 
Тя превърна се в звезда. 
Космосът взе да блести 
в бяла, земна тишина. 
 
Но с усмивка Бабата 
слезе на земята пак. 
Нейната си работа. 
Слънце пекна. Няма сняг. 
 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

116 
 

 
И запяха птичките 
песни, греещи в любов. 
С глас зелен тревичките 
химн подеха – слънчев, нов! 
 
11.03.2021 г. 6.33 ч. 
Русе 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

117 
 

77 

 

ПРОЛЕТ – ПЕЩЕРА ЗА ЗИМАТА 

 
 
Огнен дракон на небето. 
Птича песен за сърцето. 
Пролет пукна и в полето. 
Пее, радва се детето. 
 
Щъркел със криле му маха. 
Лястовички долетяха. 
Пъпките се разцъфтяха. 
Всички днес щастливи бяха. 
 
Цъфнала кайсия в двора 
нежно взе да му говори. 
Лятото ръце разтвори – 
зима в пещера затвори. 
 
14.03.2021 г. 7.37 ч. 
Русе 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

118 
 

78 

 

ЖИВОТ, МАСКИРАН В НЕВЪЗМОЖНОСТ  

 
 
Прегръдка и целувка днес са забранени. 
Във времето на ковид чувствата са спрени. 
На теб не разрешават движение, дори. 
И на времето му забраниха да лети. 
 
Във маски зли се хората преобърнаха. 
Ни живи, ни мъртви те не се прегърнаха. 
Единствено маски движеха се на крака. 
Изтече си със маска този живот така. 
 
И, чакайки, в копнеж за близост и прегръдки, 
отпиваме поредната горчива глътка. 
Без за движение и свобода възможност 
във тоз живот, маскирал се във невъзможност. 
 
19.03.2021 г. 5.55 ч. – завършено 
15.03.2021 г. 19.19 ч. – започнато 
Русе 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

119 
 

79 

 

ИМЕТО НА ВЕЧНОСТТА 

 
На Татяна Лолова 

                                            in memoriam 

 
 
Отиде си последната смешница. 
На родния театър светла жрица. 
Тя Лоловата беше си, Татяна – 
душата българска и в зло засмяна. 
 
Смехът ѝ шеметно се извисява, 
през черна злоба, чак до незабрава. 
Остава с име във нашите сърца. 
Но тъй от днес се казва… и Вечността. 
 
24.03.2021 г. 8.33 ч. – 13.13 ч. 
Русе                                                       
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

120 
 

80 

 

НА СРЕЩА С ЩАСТИЕ ГОТОВО 

 
 
И ще залезе пак луната. 
Отново утро ще заблести. 
В златисто-пурпурна позлата. 
И със теменужени очи. 
 
Пак химни птичките ще пеят, 
прославяйки я светлината. 
Жита и плодове ще зреят. 
Красива, все, ще е земята. 
 
И ще се надбягват хората 
със времето и със гордостта. 
Без страх дори от умората, 
ще се прегърнат с Вечността. 
 
Но само тез от тях, които 
със нея вечно са живели. 
Не се продава тя. И нито 
със тото можеш я уцели. 
 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
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Но щом луната пак залезе 
и блесне в тебе утро ново, 
не чакай да ти се изплези, 
срещни го с щастие готово. 
 
24.03.2021 г. 14.27 ч. 
Русе 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

122 
 

81 

 

КРЪГОВРАТИ 

 
 
Птиците се размножават. 
Пиленцата майки стават. 
Пролет в нашия живот 
пак поема своя ход. 
 
И над цъфнали дървета, 
над поляни и дерета, 
тя ни маха със криле, 
за любов света зове. 
 
Хайде, ставайте, дечица! 
Вий сте вече ученици! 
За живота си напред 
ум събирайте отвред. 
 
Че, когато порастете, 
знания да донесете 
вий на малките деца, 
що след вас ще са в света. 
 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

123 
 

 
Тъй животът си минава. 
Пролет зимата сменява. 
А пък малките деца, 
майки стават с възрастта. 
 
26.03.2021 г. 5.27 ч. 
Русе 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

124 
 

82 

 

ПРОШКАТА БЛАГОВЕЩЕНИЕ 

 
 
Блага вест света споходи – 
Боже чедо ще се роди! 
Тя света за миг обходи. 
Първа в него се нареди. 
 
И човек дочака Бога, 
тъй, на него да прилича. 
Но не пита: Ще ли мога 
аз кат Тебе да обичам? 
 
Даже грозното и злото, 
щом човек се те наричат? 
И красивото, доброто, 
гдето само Теб обичат? 
 
А разпна го той на кръста. 
Сам Спасителя уби си. 
Господ взе Го и възкръсна. 
Тъй човекът не спаси се. 
 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

125 
 

 
Всеки път, кога отправя 
блага вест от Висините, 
Бог човека не забравя 
и прощава Му злините. 
 
26.03.2021 г. 5.33 ч. 
Русе 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

126 
 

83 

 

 ПРЕГОРЯЛА БЪРЗИНА 

 
 
Защо дърветата са цъфнали така, 
че сякаш за последно ще им е това? 
Дали от идещия студ са стреснати 
или от минал зов са те притиснати? 
 
Не знам. Но щураво цъфтят дърветата. 
По къщите, деретата, полетата. 
Навсякъде дървета нацъфтели са. 
Дали от страх или, че толкоз смели са? 
 
Но помня аз и днеска дядови слова – 
те рано цъфнат ли, не е добро това. 
Не се ли със времето всичко развива, 
то ражда се рано. И рано загива. 
 
31.03.2021 г. 19.19 ч. 
Русе 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

127 
 

84 

 

ГРАНИЦИТЕ НА ЗАБРАВАТА 

 
 
От Космоса земята е без граници. 
Правителства няма. Даже и държави. 
За всички космонавти е избраница 
земята, с която Космос продължава. 
 
Но не! Започва, сякаш че оттука той. 
Защото Космос е човешката душа. 
Планетите във нея са така безброй, 
че сякаш от земята са във Вечността. 
 
Затуй и във всяка невръстна душичка 
изгрява луна, яростно слънце пече. 
Отлита и всеки човек като птичка. 
Животът, а дали, само тук си тече. 
 
Във Космоса граници щом като няма, 
защо на земята са ги поставили? 
И грях ли е грешката тази голяма? 
Или да ги махнат тук са забравили? 
 
12.04.2021 г. 
Русе 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

128 
 

85 

 

РОДЕНИТЕ СЪС СВОБОДА В ДУШАТА 

 
 
Страстен бурен сред лъчисти цветове, 
пуснал беше благородни пипала. 
Нищо от цветята той не бе отнел. 
Просто родени са в свободна страна. 
 
Буренът и нацъфтелите цветя 
най-свободно, дружно си живееха. 
Никой бурена не скуба и копа. 
Те с цветята радваха се, пееха. 
 
Но премина някога край тях един, 
малко възръстен и малко дребничък, 
някакъв човек, злобен, неукротим, 
и оскуба бурена до сетен стрък. 
 
Той на свободата беше завидял. 
Как да са заедно грозно с красиво?! 
Туй да си помисли и не би посмял. 
Хубавото, нека, да бъде живо. 
 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

129 
 

 
Прав е бил човекът този, сигурно. 
Тъй прието е навсякъде в света. 
Правилно, красиво е и културно. 
Но…не живее той в свободна страна. 
 
14.04.2021 г. 23.43 ч. 
Русе 
 

  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

130 
 

86 

 

ДА РАЗВЪДИШ СМЪРТТА 

 
 
Животните не знаят смърт, че има. 
Човеци сещат се за нея само. 
Това черта е най-разделима, 
която често се превръща в драма. 
 
И смърт човекът на животно дава. 
Но то да разбере това не знае. 
Понякога дори обратно става. 
Но то отново няма да узнае. 
 
Животно, че човек е, всички знаят. 
И туй, че много иска да не бъде. 
Това ще стане, кога си признаят – 
смъртта отвъд не може да се въди. 
 
17.04.2021 г. 18.19 ч. 
Обретеник 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

131 
 

87 

 

ИЗМАМНА ВЕЧНОСТ 

 
 
Дали, когато качим се на Марс, 
ще станем най-безсмъртните ние? 
Едва ли. Планетите са земен фарс. 
След тях далече Вечността се крие. 
 
17.04.2021 г. 18.29 ч. 
Обретеник 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

132 
 

88 

 

ЛЕТЯЩИЯТ ГРОБ 

 
 
Човек с широко махащи криле. 
Надгробен паметник туй всъщност бе. 
Сред другите се извисяваше 
и в небесата ги отправяше. 
 
Тъй всички в небето политаха. 
В летящо ято се превръщаха. 
Къде сме? – хората се питаха. 
И тъй, летейки, се прегръщаха. 
 
А долу всичко същото си бе. 
Не беше, сякаш, нищо станало. 
Единствен само махаше с криле. 
И спеше всичкото останало… 
 
19.04.2021 г. 13.27 ч. 
Русе 
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Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

134 
 

89 

 

ГЕРГЬОВСКО ПОЖЕЛАНИЕ 

 
 
Свети Георги покровител 
е на твоята душа. 
Ангел ти е той, хранител. 
Източник на светлина. 
 
И кога го днес прославяш 
и покланяш му се ти, 
никога да не забравяш – 
името му с теб блести. 
 
Както той във теб сияе, 
ти си му и светлина. 
Сребърна съдба чертае 
той за теб във Вечността. 
 
Нека името ти живо 
да пребъдва във света. 
С ведро щастие, красиво, 
да блестиш като звезда! 
 
6.05.2021 г. 5.33 ч. Гергьовден 
Русе                         
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

135 
 

90 

 

С БЪЛГАРСКОТО ИМЕ НА ЦВЕТЯТА 

 
 
Цветница е вече наспорила. 
Цялата земя с цветя дарила. 
Греят на главата на момиче 
сребърни звезди в коси закичени. 
 
Цветница е празник на цветята. 
На любов и слънце във душата. 
Тъй помилвано да бъде с двете 
всяко българско прекрасно цвете. 
 
Дето в Българско се е родило. 
И със цветно име се сдобило. 
С българското име на цветята, 
цяла, нека днес ухай земята! 
 
6.05.2021 г. 5.55 ч. Гергьовден 
Русе                                    
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

136 
 

91 

 

ДУМИ КАТО МИСЪЛ В СТИХ  

 
 
Мечтая си за времето, когато 
ще си говорим всички в рими. 
А думите ще са с цена на злато. 
И от животни ще са достижими. 
 
Защото няма да са реч звънлива. 
Че само мисли в думи ще изтичат. 
А думите и благи, пиперливи, 
на стих от мисли в рими ще приличат. 
 
Език единствен ще говорят всички. 
Преди Адамовото време, както. 
Ще пърхат мислите ни като птички. 
Говорещите в рими ще са факти. 
 
9.05.2021 г. 21.21 ч. 
Обретеник 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

137 
 

92 

 

НОВАТА ЗЕМЯ 

 
 
От мандаринения поглед на луната 
една отронена сълза попи в тревата. 
И стана цяла мандаринена земята. 
Така се оцветиха даже и цветята. 
 
Тъй всички заживяха в мандаринен свят, 
със който от луната станаха богати. 
Не вярва никой днес, че била е с други цвят, 
зелената земя от времето на Тато. 
 
11.05.2021 г. 17.17 ч. 
Русе 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

138 
 

93 

 

ИСКРА ОТ ДЪЖД 

 
 
Какво направи пролетният дъжд, 
измил стъклата на душите ни? 
Дали прогледнаха те изведнъж? 
В стъкла ли скриха и съдбите ни? 
 
Че той бе толкоз напоителен. 
Но бурята съзряха само там. 
И в този списък извинителен 
умря единствено дъждът от срам. 
 
Той чакан беше и така желан. 
Но никой буря тук не искаше. 
А със вода, излял се океан, 
тук дяволът сега се плискаше. 
 
Но както дошъл, тъй и замина, 
дъждът на уморените мечти. 
Днес само гледам аз през комина, 
една искра как иска да лети. 
 
12.05.2021 г. 20.33 ч. 
Русе 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

139 
 

94 

 

ТИШИНА ОТ ПЕСЕН 

 
 
Недей, небе, тъй волно да синееш. 
Недей, ти слънце, яростно да грееш. 
Ти, птичко прелестна, защо тъй пееш, 
кога не знаеш колко ще живееш? 
 
Щом слънцето дори и то не знае 
къде началото е и где края. 
И всяка песен тишина вещае. 
А тя дали е край?.. Или мечта е?.. 
 
19.05.2021 г. 11.21 ч. 
Русе 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

140 
 

95 

 

ЗАВРЪЩАНЕ ОТ БЕЛЕЗИ 

 
 
Да си отново в майчиния светъл дом, 
когато, скитащ, много домове си имал. 
И да приседнеш след поредния погром 
пред бащиния праг, затоплящ те и в зима. 
 
Да те погледне, онемяло, кучето, 
от чакане безкрайно ти да се завърнеш. 
Или неслучването да се получи 
и с погледа си влажен пак да го прегърнеш. 
 
С гърбица на спомените от теглото, 
напукана от сушата и от скръбта им, 
ти, тъжен, завил си се със тях в леглото, 
а те летят в комина като съдба от дим. 
 
Във двора старата кайсия сълзи лей 
от бели, цяла Вечност безплодни цветове. 
И тихо се опитва славей да запей. 
Но млъква. Отвсякъде го дебнат врагове. 
 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

141 
 

 
Изтича времето във други светове. 
И само белези във нашия остават. 
От майчиния дом ухайни цветове, 
и те болезнен белег на душата стават. 
 
19.05.2021 г. 15.35 ч. 
Русе 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

142 
 

96 

 

СВЕТОВЕ ОТ КАПЧИЦИ ТЪГА 

 
 
Във тази тъй безбрежна тишина, 
кога поглъща капката света, 
и капките висят като тъга, 
попиваща във нашите сърца, 
 
то колко свята може да сбере 
едно сърце, докато умре? 
Дали, когато Вечността съзре 
сърцето сбира всички светове? 
 
Или в преследването на мечти 
сърцето ни престава да лети? 
А световете – лоши и добри, 
са все отвън кървящите стени? 
 
Дъждовните тъги все тъй висят. 
А всяка капчица – огромен свят, 
отронва се като кайсиев цвят. 
На цвят и свят човек е най-богат. 
 
1.06.2021 г. 11.11 ч. 
Русе 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

143 
 

97 

 

НОВАТА ЗВЕЗДА ЖИВОТ 

 
 
Всяко жизнено начало е красиво. 
И с надежда всяко раждане е пълно. 
Всеки негов край умиране е живо. 
В мрак от тъга безнадежна погълнато. 
 
Раждането начало е. И красота. 
Всяко раждане надежда нова носи. 
То начало е на всичките начала. 
Нов живот природата чрез него проси. 
 
Но със края му природата не свършва. 
Само си отива от нея частица. 
Жив е животът. И със живот завършва. 
Който изгрява като нова звездица. 
 
1.06.2021 г. 15.25 ч. – Ден на детето 
Русе 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

144 
 

98 

 

ЕДИН КЪМ ДРУГ 

 
 
 
Отдавна, уж, един към друг се движим. 
И тъкмо да се срещнем, се разминем. 
Че срещу друг вървели сме безгрижни, 
оттук без среща пак ще си заминем. 
 
Защото как ли и из висините 
дори и птиците не се пресрещат? 
Това не правят даже и звездите. 
Противу друг се с другия не среща. 
 
Един към друг, не срещу друг, когато 
започнем да вървим и да се дирим, 
на другия сърцето най-богато 
ний сред изгубените ще намерим. 
 
15.06.2021 г. 9.09 ч.  
Русе 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

145 
 

99 

 

ОТ РУИНИ ВЯРА 

 
 
Отхапва багерът със зажаднели устни 
и източната, на Спасителя, икона. 
Не иска той за нищо на света да пусне, 
когато, даже, бе захапал и Амвона. 
 
Стои свещеникът пред него, сълзи лее. 
И „Спрете! От Бога нямате ли страх?!” – крещи. 
А после „Отче наш,…!” – той кръсти се и пее. 
Но кучетата лаят, керванът си върви. 
 
И хвърля се отецът в църквицата стара. 
Тя в този миг с въздишка върху него рухва. 
А от руините любов и светла вяра 
към злия свят ветрец божествен, топъл духва. 
 
15.06.2021 г. 14.25 ч. 
 Русе  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

146 
 

100 

 

С ВИНОТО ДО БОГА 

 
 
Дяволът ме изкушаваше със всичко. 
Само да ме срази успя със вино/то. 
Божа кръв да пиеш, че е неприлично, 
сигурно затуй там търсил ми вината. 
 
Крехките си сили със вино възродих. 
Раждах се отново във винения рай. 
Аз живота с него във себе преоткрих. 
С виното щастлив си и радостен безкрай. 
 
Винце руйно щом се във живота лее, 
Бог е с нас и от кръвта си ни дарява. 
Ний да хвалим Бог и песни да Му пеем. 
Виното със Бога само ни сближава. 
 
18.06.2021 г. 19.19 ч. 
Обретеник 
  



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

147 
 

101 

 

ИСКРА НА СВЕТЛИНАТА 

 
 
Не мина жив човек, ни куче 
пред къщи във този скучен ден. 
Надеждата пак не се случи. 
И този гений срина се във мен. 
 
Остана мъничка искрица, 
коя мъждукаше в душата. 
Искра от огнена десница, 
родила в мрак и светлината. 
 
19.06.2021 г. 17.59 ч. 
Обретеник 
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ЗА ИМЕТО НА ИМЕНАТА 

 
 
Всеки в свойта паничка вторачен, 
даже не мисли други, че има. 
А във този свят, зъл и прозрачен, 
всичко си носи своето име. 
 
Живо е с име, дето създава 
и продължава все да живее. 
Мъртвото също, що отминава, 
с име в света и то се гордее. 
 
Даже безименен означава 
име, за който такова няма. 
То от другите ни отличава. 
Само името е без измама. 
 
4.07.2021 г. 19.29 ч. 
Русе 
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НА СВОБОДАТА ВЕЧНИЯТ ВОЙНИК 

 
 
Събориха комините на ТЕЦ-а. 
И рухнаха емблемите на СОЦ-а. 
Сразени, сякаш, от картечен откос, 
милиони партизани покосил. 
 
И този, който построил е нищо, 
със гордост сега комини изчиства. 
Но тези, които ляха основи, 
за подвизи нови пак са готови. 
 
Изниква сред дим и вой на сирени 
световен химн „О, парии презрени…”. 
Преглътнал позора, срама, гордостта, 
народът ми златен е сам Вечността. 
 
И взел във ръце волята своя, 
презрял мимолетното на покоя, 
днес пак е българинът земно велик 
и вечният, на Свободата, войник. 
 
7.07.2021 г. 19.19 ч. 
Русе                                                               
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РЕСТОТО НА ВЕЧНОСТТА 

 
 
Все по-често, по-често, по-често 
ние чуваме за приятели, 
тръгнали от живота без ресто, 
тъй си останали – мечтатели. 
 
Сигурно той, и даже, животът, 
нищо не искал, а и не дал им. 
Тъй са преминали, със хомота 
те. И без възхваляващи псалми. 
 
Няма и вейка за тях да трепне, 
щом си оттука те заминават. 
Само душите мигом ще сепне. 
Вечни, без ресто, тука остават!.. 
 
7.07.2021 г. 19.29 ч. 
Русе 
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ПОД НЕБЕТО В МЕНЕ 

 
Аз съм пътят и истината, и животът; 
Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. 

                                                         
                               Йоан 14:6         

 
Към пътя си търси пътека всеки, 
до Истината, който ще го изведе. 
По нея, към него, смирено вървейки, 
човекът все крачи от невръстно дете. 
 
Отдолу земята, отгоре небето. 
А кръстът е той, между двете, разперен. 
Но всички пътеки вървят през сърцето. 
Затуй истински път е все ненамерен. 
 
И чак във мига си, единствен, когато 
погледне във себе си човекът небе, 
ще види там нещо, отдавна познато. 
А пътят му Истина ще се назове. 
 
28.09.2021 г. 11.11 ч. 
Русе 

 
 
 



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

152 
 

ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ 
 

 
Тодор Билчев е роден на 18.04.1956 г. в Русе, но дет-

ските и юношеските му години преминават в с. Обрете-
ник. Завършва „Българска филология” във ВТУ „Св. Св. 
Кирил и Методий” през 1981 г. От 1986 г. до 2020 г. ра-
боти в Държавен архив – Русе. В момента е пенсионер.  
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„Варненски и Преславски Симеон. Биография.” -  2007; „55 
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„Поп Дошо” – 2010; „Хранител на памет и дух. 60 г. ДА – 
Русе” -  2012 „Духовни спомени. Иван Коларов. Кънчо 
Бакалов” – 2014; „Цанка Илиева – спомен и реалност за 
Обретеник” – 2014; „Горно Абланово” – 2014 и др. Публи-
кувал е над 100 научни съобщения, над 2000 научнопопу-
лярни статии в специализирани научни издания, местни 
и централни вестници и списания, а също така множе-
ство стихотворения и няколко разказа във вестниците 
„Дунавска правда”, „Любородие”, „Златаришки пламък”, 
„Форум”, „Дума”, „Ретро”, „Трета възраст”, „Минаха 
години”, „Клуб 100”, „Златна възраст”, „Стършел”, сп. 



Тодор Билчев                       Под небето в мене 
 

153 
 

„Брод”, „Издател”, литературните сборници на русен-
ския клон на Съюза на свободните писатели „Крайречни 
гласове” – 2017 г. и „Молитва” – 2018 г., алманах „Нова 
българска литература” – 2017 и 2018 г., антология на 
ССП „Графити” – 2018 г. и др. Носител на втора награда 
за очерк в конкурса на в. „Дунавски фар” – Русе от 
13.07.1990 г. Лауреат на националната литературна 
награда „Светлоструй” за документалистика, връчена му 
на 18.05.1995 г. в с. Щръклево от поетите Йосиф Петров 
и Иван Цанев. Лауреат на Националния хумористичен 
конкурс „Вятърничави истории” - 2017 г. и 2018 г. със 
стихотворенията Винцето последно и Неелектронно, на 
Националния конкурс за християнска творба „Де е Вит-
леем?” – 2017 г. на Асоциацията за насърчаване на хри-
стиянското художествено слово, където е удостоен с гра-
мота за „открояваща се художествена творба” за стихо-
творенията му Светлина от Рая, Свята нощ и Новият 
Витлеем, на Шестия и Седмия международен национален 
конкурс за хумор и сатира „Голямата къща на мъдрите 
хора – Асеновград 2018 и 2019 г.” за стихотворенията „За 
прогонения от душите вълк„ и „Разочарование” за 2018 г. 
и „Аб нихило нихил фит – От нищото нищо не става”, 
„Смях на гарван” и „Винцето добро от Рая” за 2019 г.,  и 
на Втория национален конкурс „13 черни котки” – 2018 г. 
за стихотворението “Котешка любов”, като целия раздел 
Поезия в издадения за конкурса Алманах е озаглавен със 
стих от неговото стихотворение – Че котка съм бил 
преди, подозирам.. Носител на Втора награда от Нацио-
налния литературен конкурс „140 г. от Освобождението 
на България от турско робство – София 2018 г.” за 
книгата му „Поборникът Иваница Ангелов Иванов – 
писма, спомени, документи – 1863 – 1939 г.”. Номиниран 
на Втория национален конкурс „Награда Лъчезар Станчев 
за поезия в сонет” и включен в сборника „Лъчезарни со-
нети 2019”. Носител на специалната награда за цялостно 
участие в конкурса „120 г. Славянско дружество” – София 
– 2019 г. Включен в поетичния сборник „Листопад на 
спомените”. Варна, 2019 от едноименния конкурс със 
стихотворението „Завръщане мечта”. Класиран на тре-
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то място в поетичния конкурс „Созопол – настояще и 
бъдеще”. Созопол, 2021 г. за стихотворението „Връхлетя-
ло щастие с любов”. Отличен с диплом и поощрителна 
награда на Националния поетичен конкурс „Хоризонти на 
любовта”. Попово, 2021 г. за стихотворенията му „Лоза 
на любовта”, „Аз… ами ти?” и „Обичам те ли каза?”, а в 
поздравителния адрес организаторите са написали: „Рес-
пектирани от искреността на Вашето творчество, ние, 
… изразяваме дълбоката си увереност в силата и таланта 
на поетичното Ви перо. Убедени сме, че хората от Ваша-
та местна общност ще оценят по достойнство участие-
то Ви в съвременния литературен живот и светлината, 
която внасяте със стиховете си в забързаните ни делни-
ци”.  

Лауреат на Петнадесетия национален литературен 
конкурс за поезия „Биньо Иванов” – Кюстендил – 2021 г. и 
награден с диплом за класираното му стихотворение 
„Върхове на любовта”. Както и на Националния поетичен 
конкурс „Новият Добри Чинтулов” – Пловдив – 2021 г., 
където е класиран, след гласуване от публиката, на второ 
място в своята група за стихотворението му „Българска 
космическа следа”, с което участва в националния  реци-
тал на 29.08.2021 г. пред Народния театър в София и по 
него е написана музика за песен. А есето му „И кръст, и 
Голгота или името на Вечността” е отличено на Нацио-
налния конкурс за есе „Ботевият път към безсмъртието” 
– Козлодуй, 2021 г. с грамота, връчена му от кмета Ма-
ринела Николова и председателя на ОбС – Козлодуй Нико-
линка Тодорова. 

Двадесет и едно сатирични стихотворения, афоризми 
и миниатюри на Т. Билчев са включени в електронното 
издание „ХIV Национален конкурс за хумор и сатира”. 
Кубрат, 2020, с.356 – 362. 

А двете му стихотворения „На Бога паднало детето” 
и „Морски влакове” са отличени с грамота за успешно 
представяне в XI-тия Национален конкурс за стихове 
„Моето синьо лято” – Бургас, 2020 г., като са включени и 
в издадения по този повод алманах „Моето синьо лято” – 
Бургас, 2020 г., с. 122 – 123. 
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Т. Билчев е награден с юбилеен плакет и грамота от 
кмета на Община Борово д-р Иван Попов на 05.09.2009 г. 
„за написване историята на с. Батин и дългогодишна 
безкористна краеведческа дейност”. А през 2017 г. Об-
ластният управител Г. Григоров и кметът на Русе Пл. 
Стоилов му връчват поздравителни адреси за книгата 
„Поборникът Иваница Ангелов Иванов – писма, спомени, 
документи (1863 – 1939)”. С., 2017, 221 с.  

Т. Билчев е провъзгласен за почетен гражданин на Боро-
во на 5.09.2014 г. заради книгите му за Г. Абланово, Батин 
и Обретеник и във връзка с 30-годишнината от обявява-
нето на Борово за град, а в мотивационното предложение 
за това звание се казва: „В съкровищницата на местната 
култура ще останат седем книги, които нямаше да се 
родят без творческото присъствие на Тодор Билчев.” Той 
е избран и за почетен член на читалище „Канев – Пробуда 
1924” на 30.10.2014 г. за книгата му за Г. Абланово и по 
повод 90-годишнината на читалището. Избран е също и за 
почетен член на читалище „Хр. Ботев” – с. Обретеник, 
Русенско на 3.09.2018 г. във връзка с 90-годишнината на 
читалището и за цялостния принос на Т. Билчев за кул-
турното въздигане на родното му село.  

През 2015 г. издава първата си стихосбирка „Есенна 
жътва”, на представянето на която на 30.11.2015 г. му е 
връчена грамота за ярко творческо присъствие от Русен-
ския клон на Съюза на свободните писатели. От 6.01.2016 
г. Т. Билчев официално е приет и вписан в сайта на Съюза 
на свободните писатели. През 2016 г. издава втора стихо-
сбирка – „Празниците на Духа”, трета – „Светлина в 
душата ми погледна” и четвърта – „Прашинки от Без-
края”, а така също и задълбочените научни издания „Русе 
в стари снимки, документи и портрети” и „150 г. Русен-
ска община – юбилейна изложба”. През 2017 г. издава до-
кументалния сборник „Старозагорски митрополит Па-
вел. Дневници. (1919 – 1940 г.)” и стихосбирките „Тъга по 
Вечност ” и „С обич, Дух и тъга”, през 2018 г. докумен-
талния сборник “Поборникът Иваница Ангелов Иванов – 
писма, спомени, документи (1863 - 1939)” и стихосбир-
ките “Слепите очи на тъмнината” и „Барабанът на жи-
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вота”, а през 2019 г. стихосбирките „Жажда за полет”, 
„Къде си, Господи, когато?...”, „Във Вечността на Ада” и 
документалните сборници „Документални доказателст-
ва по дневниците на Старозагорския митрополит Павел 
(За периода 1924 – 1939 г.)” и „Документи за Ловеч и 
Ловешко, съхранявани във фондовете на Държавен архив – 
Русе.”.  

През 2020 г. излязоха дванадесетата му стихосбирка 
„Отвъд болката и красотата”, тринадесетата „В мраз 
криле за полет”, четиринадесетата „Календар за Веч-
ността”, петнадесетата „Светата троица човек” и 
шестнадесетата „Водопой за кръвопийци”, както и второ 
издание на документалната му книга „Поп Дошо”.   

Наскоро през 2021 г. излязоха седемнадесетата му 
стихосбирка „Пепел от дъга”, осемнадесетата „Целувка-
та на небесата” и деветнадесетата му „На незабравата 
зовът”, която е номинирана на Националния конкурс за 
епична поезия „Новият Добри Чинтулов” и му е присъде-
на грамота. А така също документалната книга „Русе в 
стари снимки, документи и портрети” – т. 2 и пътепи-
сът му „По стъпките на Ботев, без златното сърце на 
България”. През м. октомври 2021 г. излезе от печат и 
двадесетата му стихосбирка „Душа като снежинка”.  

Тази е осемдесет и деветата му книга и двадесет и 
първата стихосбирка.  
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