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12 rодини оез Фома Фомич
Изминаха 12 години от деня, в кой-

то замлъкна гласът на най-талант·
ливия наш хумористичен и сатири·
чен поет от епохата след първата
световна война, изпълнена с толко-
ва значителни събития. Тома Измир·
пиев пълнеше хумористичните стра-
ници на всекидневници и списания
в продължение на цели две десети·
легия.

Дванадесет години вече не се раз·
лива и не трепти изобилният му,
свеж, здрав и обществено-насочен
хумор по вестници и списания. не
се чува гпасът на най-силния иаобли-
чител на пороци, недъзи и слабости,
присъщи на следвоенната епоха. на
буржуазния ред и хората им. Обед·
ня хумористичната ни поезия и место·
то на Тома Измирлиев в нея все още
стои незаето. Едва след 12 години,
в переспективата на времето, той
почва да израства пред нас като го·
лям поет-хуморист. който има здрав
научен мироглен, прогресивна идей-
кост и рядък дар да прониква в
многообразието н а всекидневните
явления, да открива тяхната същност
и да изважда на показ грозотата,
користта и опаката им страна.

Със силата на хумора и сарказъма,
които майсторски използува за разо·

' бпичаване, порицаване -и жигосване
на фашисткия режим, той C'i здава
обществено мнение, води съзнание·
то, насочва го към прогрес, човеч-
ност и светъл живот даже и през
дните на най-страшните кървави
събития от 1923 и 1925 година.

Отсътствието на Тома се
чувствува след 9 септември
1944 година, когато трябва
да бъде развенчано всичко
старо, да бъде показана нежизненоспособността и не-
състоятелността му и когато
трябва да се проправи път
на новия социалистически
живот, за който той се б0-
реше неуморно и всеотдай-
но.

Тома Измирлиев ще вл?зе
в историята на българската
хумористика като творец,който оставя дълб0ки браз-
ди със своите стихотворби,
разкази и фейлетони и щезаеме едно от най-достой·
ните места като поет-хумо-
рист, как,:о брат му зае мяс-
тото на най-крупния проле-тарски поет в историята на
6ъпгарската поезия.

Наш дълг е правилно да преценим на-
ред с Христо Смирненски и талантливия му
брат Тома Измирлиев, който 10 години след

г
, ..-смъртта на брата си, през време на най-сви-
репата реакция и фашизма не иепуонв пе-
рото от ръката си, въпреки всички премеж-
дия и неудобното му положение като дър-
жавен чиновник. Като брата си, и той вяр-
ваше в доброто бъдеще, като него копнееше
эа светлина и, според силите си, се бореше
эа правдата.

Камен Зидаров
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Делчо Василев

тома измирпиев като човек, поет и хvморист
Дванадесет години изтичат

вече от смъртта на обичния
приятел и другар Тома Измир
лиев (Фома Фомнч}, а все още
неговото поетично дело, него·
вият житейски подвиг и твор·
ЧР.СКИЯТ му път стоят иелоств-
тъчно обхванати и оценени по
достоинство от нешвгв литера-
турна критика. Р. време е вече,
мисля аз, да се отдеде эаслу
жена оценка вв делото на То·
ма Иэмивлиев, толкова повече,
че той служи с вдъхновеното
си п е р о, с благородното си
сърдце и с цвпвть си племенна
всеотдайност на същите тия
идеи, които легнаха в основа·
та нв всенародното внгифвшист-
ко деветосепте:>?врийско въсгв-
ние у нас, когато народът ни
се освободи от кървавия ярем
не фашистката тирания.

Наистина, отделни томове от
творчеството на Тома Измир·
лиев са вече издадени от ня-
кои Софийски книrоизд?тел ·

стве, но ние искаме ца видим
нашите призвани и цобросъ-
вестни литературни критици да
спрет вниманието си в ъ р х у
творчеството на Измирлиев и
дв ни разкрият в дълбок ене-
литичен обзор цялото богвт-
ство на неговата високо пое·
тична и хумани?арна творческа
душа,

И аз се ч у д я, наистина, с
какво друго могат да се эа!iи•
невег днес нашите литератур·
ни критици, щом досеге не са
намерили у себе си желание и
чувство за дълг да представят
пред българския читаещ свят
творческите достижен?я и въз· .

можности на Т. Иэмирлиеь на·
то поет, писател и хуморист?
Къде са, уви, писателите-сът-
рудници на Тома Иэмирлиев от
някогашните списания .Звънер".
.Българан", .Маскарад•, .Ба-
рвбвн" и др. гдето работеше
Томата и които писатели по-
добре от всички други энаяг
ней и какъв беше Измирлиев?
Р. всички те му бяха ученици ...

Р. неоспорима истина е, че
Тома Иэнирпиев бе един от
малцината наши талантливи по-
ети-хумористи. Изпод неговото
вдъхновено перо излязоха на
бял свят работи, които оста-
ват и сега не надминати от ни·
то един от нешите съвренени '

поети-хумористи, а други пък
работи на Томата още не ио-
гат да видят бял свят! Само
кръвният му и рожден брат,
пропегерсв ияг поет Христо
Смирненски, е успял да дос-
тигне по-голяма висота в пое·
тическия си талант от него.

Освен това, Тома Иэмирлиев
бе и един такъв първонлесен
поет, способен дв създаде чис-
ти от всякакъв хумор, високо
поетични строфи. f\э още не
мога ди забравя силното и не-

отраэимо впечетление, к о е то
ми направи на времето си не·
говото стихотворение • Плечат
родните бвпкеви", написано по
повод самоубийството на об-
щия ни приятел бой Весил Ра-
пучев, сътрудник на .Утринна
пошв" и· тогавашен прецсеае-
теn на туристическото д·ВО
"f\ида• Това стихотворение е
напоено с такава ритмичност и
музик?лност и е съчетание на
твкевв съвършена техника и
харионичносг, че аз го считам
эе едно от най х убв вите стихо-
творения в нашата поезия. Р.
нопно други такива поетически
б11сери стоят осамотени сред
разнообревного поетично хумо-
ристично творчество на Т. Из·
мирлиев? Ние м о ж е м да си
предстевии какви други пое-
тични бисери би могла да от-:
рони неговата вълшебна лира,
ако коварната смърт не бе го
покосила тъй ран ,.

И аз мисля, че ако Тома Из
мирлиев не беше разпънат не
кръст от постоянната грижа за
своята служебна· работа, за ре-
двнгирвнето на "Утринна по-
ща", ден, работехме и ние с
Делчо Пандов като съредакто-
ри, а де посвети всичкото си
време ИЗКЛЮЧИТЕ'ЛНО на своя
поетически талант, той щеше,
без друго, да се издигне на за-
видна висота и да бъде един
от най добрите наши поети.

Защото Тома Измирпиев при·
тежаваше всички качества и
данни нв един голям поет: и
богатството на повтичесните об-
рази, и съвършенството на по·
етическата техника, и оригина-
лен поетичен сгип, и звучни.
пълнокръвни рими, и безкрай
но чисто, високо· поетическо
вдъхновение. Тома Иэнирпиев
можеше да напише едно прен-
рвсно, съвършенно стихотворе-
ние само в няколко минути
(това той е правил не веднаж
пред очите ми!), а хумористич-
ните му разкази и фейлетони
се раждаха така бързо в ума
му, и то така завършени и оп-
ределени по форма и идея. Да,
толкова той бе находчив, иво
бретателен и богат с поетични
идеи и образи.

Но освен високите си пэети
чесни качегтвв, Тома Измисли-
ев притежаваше и едно друго
качество, така необходимо за
цялостния етичен обреэ на един
rолям писател, и което, уви! се
среща твърде рядко у много
наши писатели и поетиг=чевеч-
носгте]

·

Тома Измирлиев беше истин-
ски човек, в най широкия и
най-пъпбок смисъл на думата.
Той бе един незаменим другар
и прекрасен приятел. Не слу-
чайно, в ецин от годишните
си спомени ·эв него аз го бях
нарекъл .човекът с златното

Спомени за Тома Измирлиев
Има хора на които ние сме

издигнали величествен памет·
ник в душата си още приживе
и след смъртта им-не можем
да ги забравим. Те така дъпбо-
но са се врязали в съзнанието

· ни с отношенията си към дру·
rите, с нравствените си добро·
детеnи и личния си пример. че,
макар и отдавна да са эавър·
шили своя земен път. все ни
се струва, че са при нас, око
по нас и ни нвпътствуват с
мъдрите си съвети в борбета
эв ПО•ЩВСТЛИВИ дни. Такъв е
случаят и с известният поет·
хуморист Тома Измирлиев и
неговите другари, които го поз-
наваха по-огблиао...

** *
Не помня точно кой ме за-

позна с Тома Измирлиев: дали
Геш нв ,l!,имитрсв- есневвтеи не
първия ежедневен вестник в

Хасково-или някой друг, но
помня много добре, че т о в а
беше през есента на 1925 год,
До тогава энвех само, че Тома
е един от редовните и посто-
янни сътрудници на хуморис·
личните списания у нас, че рв-
ботите му харесват не прогре-
сивния читател и, че зад звуч-
ните псевдоними Любичек и
Фома Фомич се крие по-гопя-
мият брат на Х р и с т о Смир-
ненски.

Сnед устроения атентат в
черквата „Св неделя" преэ 1925
година, когато вилнеенето на
фашизма у нас стигна кулми-
нгционната си точка и, освен
хилядите и з б и т и български
граждани, .изчезнеха безспеп-
но " и поетите: Гео Мил?в. Сер·
rей Румянцев, Христо Ясенов
и пр., Тома Измирлиев-nодго-
нен в Ссфия от тейннте вген-

сърце". Защото Изиирпиев
имаше наистина зл<1тно сърце,- сърце, -бпинешо толкова
псброте, блвгоропсгво. велико-
цушие, безукорна честност, съ-
чувствие и пожертвувателност!

Само тоя, който е живял и
работил с него и се е топлил
от слънцето на неговото сър·
це, може да знае, че нви-
стина Тома Иэмирлиев бе то·
ве, което незввм.

F\ ние-Делчо Пвнпвв и аэ-
порвботихне заедно с; Томата
няколко години е редакцията
на .Утринна поща" и затова
можем а еигурносг да позна·
ваме благородния характер и
златното сърце на своя прия-
тел и цруrар.

Дванадесет години изтичат
вече от безвременната смърт
на скъпия ни Тома Измирлиев!
Годините могат да си отмина·
ват една след друга и грижите
да подтискат живота ни, но
споменът за Томате ще бъде
винаги жив и свеж в сърцата
ни, тъй както високо поетич-
ното дело на Тама Иэмирлиев
ще живее неувехващо в бъде·
щето и ще буди възторг и син-
пвтии в сърцата на всички
ония, които се борят за нрвсо-
те, за правда, за свобода и ве-
ликодушиеl

ЗА ТАТКО
Пак е есен. Капят лист след

лист, нижат се ден слец ден,
година след гопина. :. Времето
лети без някой да може да го
спре, да му квже: •Ствй! Поча-
нвй! Върни ни поне за миг скъ-
пите далечни дни!" Няма от·
вет... Животът си тече сред
скърби и радости - ецнообрв-
зен. монотонен...

Но има един хубав свят за·
ключен дълбоко в човешкото
сърце. Един свят, който е ве-
чен, един свят който е скрит
зв външните бури, незасегнат
нито от бързия ход на време·
то, нито or човешките грижи
и страдания. Това е светът на
хубавите споиени=-не тези ми:
ли образи на миналото. Те стоп·
лят сърцето нь човека, те го
окрилят в тежките дни, те го
нервт да се унася, да забравя
околния свят, да се усмихва, да
протяга ръце към неуловимото.
Уви! - ръката остава протегна·
та, усмивката изстива на уст-
ните, очите, се отварят за да
срещнат действителността. Ху-
бавия сън отлита .•.

Пак беше есен, Пак лист по
лист капеха, пак капки дъжц
удряха по прозорците-късна
мрачна есен-когато cf! отиде
за винаги нашия скъп татко
Мал?<и бяхне гегава, мвпко му
се радвахме. Но всичко, което
е ествнвпо в сърцата ни за

TOM fl ИЗМИРЛИЕВ
С Иэ моите спомени)

Драго ми беше да ходя в смет· то се подреэбират? Сено ня ·

нвта папате. Тогава тя се поне- · непно бегли думи. няколко ше-
щавеше в една палатка на пло· ги-и толкоо. Р. ти се чини, че
щада при па111етника. Земетре- си получил някакво странно, не-
сението беше направило много понятно окуражаване за по го·
сrради негодни за обитаване, а ляма смелост в живота и 33 по
и в тия, които бяха напълно твърда крачка по неговия път.
годни никоli не смееше да жи· Така бяхме с Томата. Не си
вее. Земята се беше разсърди- говорихме много, а ни беше дра·
ла на своите обитатели и ги rле· го да се срещнем. Не се обяс·
даше с неприязнено око ня· нявахме, а се разбирахме. Не
къде из своите дълбочини. си обещавахме един на друг по·

Точно на входа на голямата мощ, а си я давахме без де го·
палатка седеше усмихнатета фи- ворим за нея. Нямахме външно
гура н? Томата. Заровен в пре- другарство, а знаехме всеки за
писки, Томатв не беше шегува• себе си, че сме си приятели.
щия се сътрудник от веселата Томата не беше идвал но моите
сграница на "Утринна поща", а многобройнисквэки,посещавани
хрисим, иэпъnнителен чиновник, от малобройни посетители. Бе·
който занесен в текущата си ра· we интересно състезание с инер-
бота,едва намирашевъзможност цията на нашия хубав град, бла-
ца вдигне глава, за дв се о15ади. rодарна тема эв хумористична·

Впрочем, така С(Ме си всички та му страница Но Томата, оче·
ние, всеки е унесен твърде мно· видно, уважаваше подвига, па
го в своя собствен свят, в соб· макар бил и тоя на Дон Кихо-
ствените си грижи. За приятели- та Р. сега раэiирам защо така
те остава ецва възможност да .случаliно" той присътствува на
навдигнем глааз. Р. годините ми· сказката ми за .Свръхчовека•.
нават и се шеrуват·с нас-все· Той беше един от шестимата
киму по неговия ред. Днес с То- ми посетители, разположени на
мата, а утре - кой знае с кого. първата редица от столовете

Р. си имаме всички ние при· на читалището.
ятели, при които си почиваме. И защо тог11ва говорих с та-
Не си приказваме много, нито кова вдъхновение, като че са-
си изказваме някога чувст88• лонът беше препълнен.
та. Нали не се казват неща, кои- д·р Ст. Кадиев

ти на Ь(анков-намери cnaceriиe
в Хасково. По-късно, през ме·
сец ноември, благодарение на
връзките му с Павел Генадиев,
то0 бе назначен за кон1рольор
в Хасковската окръжна смет·
на пелата.

През 1927 година ние двама-
та с Тома бяхме вече в редак-
ционния комитет на .Утринна
хасковска поща•. От тогава во·
ци началото си и нашата ин·
тимна и неразривна дружба.** *

Тома Иэмирлиев владееше до
съвършенство техниката на сти·
ха и пишеше своите злобоц-
невки така бързо и лесно, как-
то ние обикновените си писма.
Като контрольор в сметната
палата реоэпслаrаше с •малко
своfiодно време и идваше на
работа в редакцията обикна·
ве110 привечер. Но идва1J1е да
помага дори и тогава, когато
не 6еше дежурен. Докато аз
да приеr,,а новините по теле-
фона и д11 rи развия, Т01!111 ве-

че биваше rотрв о Веселата
страница на .вестника. Toli сам
подреждаше Веселата страница
на .Утринна поща•, сам си пи·
шеше злободневка, разказ, cтft·
хотворения, вицове.

Веднъж написа толкова бър-
зо е д н а своя злободневка
(.Руджи Р.рас, сгрешил еираз•,
ако се не лъжа), че аз останах
омаян.- Не, не е бърэо,-отrово·
ри той.-Нещият Христо (Хрис-
то Смирненски), като редактор
на .Българан",,дал за ецин от
броевете необходимия матери·
ал, но забравил да даде зло·
боцневка. В последния момент,
когато трябвало дв бъдат свър
эани и песледните страници,зв
да се приключи с броя, при
него идва в печатницата техни·
ческия ръковедител, Чак тога·
ва Христо се досетил, че е из-
вършил пропуск, н<J му ка-
эал:-Искеш эло6одневкв нали?
Ето, ей сега! Преписвам яl „

Сяда и написва само э11 ня·

него ·е светло, хубгво, мило. Ще 11,кажат, може би, някои - тъй r1eговори всеки за баща си. Не! ,.,,1Такъв си беще той и с; нас и ?,с всички-винаги весел, усмих· J.
нат, сърдечен.

,еСякаш вчера беше, когато
сутрин рано седнал дв пише на

;С

бюрото си ни вземеше на ко-ленете си. Надничахме над през·
,бе

ния ЛИС'!', КОЙТО бързо се ИЗ· ,,с

пълняше с множество стихове Р

-леко вървеше мисълта му - 111

по бързо от перото. Обичаше iJ<'

тоА ТQэи приятен тоеар върху JП

коленете си. Р. и ние го оби- ,11

чахме тъй искрено и сърдечно
,,

както цецата знаят дв обичат: f''
С радост i о „акахме обед и ве- "'
чер да се завърне or работа 1'

38 да развесели къщата ни. R. ?
какви л ? не игри играехме эаед- 15

но! С НЗG той сам ставаше де· Р.'
те - ецно голямо дете с чисто '
детско сърдце пълно с любов fl-
към близки и даnечни, с добра ·13

дума за всекиго, с тънък хумrэр Р:1

за порицаване всяка грешка 1?

В къщи си имахме едно м?л-ко семейно царство, което ни-кой не можеше да разруши.Семеliното огнище за него бе·
ше свято место за почивка, мя- •

сто за на0-приятните часове. it
Затова ние винаги бивахме 38•
едно четиримата _ и 8 къщи,
и навън, и нввсякъце. И асо•бено през последните годиниот живота му ние изпитвахме
неутолимо желание да бъдемвинаги с него - сякаш пред-
чувствувехме, че съдбата скоро
ще ни го отнеме.

В студените зимни вечери,
събрани край запалената печ-
ка, слушахме с голям интерес
много приказки, които 8 мо.
мента сам съчиняваше - 11 тоА
умееше да разказва. Im

По-късно, когато поотраснех- :!11'ме, неговите съвети и напъст-
1•

вия ни бяха чудесни ръководи- ·1

тели в жив.ата. Toli искаше уче- ,нието ни да върви леко, при. ,..
ятно и насърдчаваше всеки наш пнJ
успех. Няма да забравя разход- JСК•

ките с лодка, които правехме :;\n
редовно всяка година на 15 ти t,м,
септември - първия учебен ?,
ден - по езерото в Борисова- \"
та градина.•да ви върви по ? с

вода" - казваше тoli. е

Сърдечен и прекрасен съn· ?J
·,

pyr и баща, мил, внимателен и 111:

човечен С ВСИЧКИ, ТОЙ СИ ОТИде Г!I
толкова рано. Нашето хубаво \ 11

семейно щастие беше тъli крат· ;п,
ко. Не ще забравя никога този 1:1,

мра•1ен ноеврийски ден, в кoll· lц
то за сетен път видяхме него· 11

вото обично лице - уви, с i!1 u

угаснала уGмивна • . . 'iao

Осиротяхме ние, но в сърца- ;1:i

та си запазихме ревниво своя u,

скъп спомен за него и неговия ,
,е

?,Ct

образ стана пътеводна эвеэца .n?
в живота ни. \?е,

Ели Т. Измирлиева?
.ц

колко минути една от най·ху· ,.i.

бавите си злободневки. ri А

•** Zic
Научните и въэдържатеnски 4·р

сказки на Д·р Ст. Квдиев се
посещаваха слабо през ф?шист-?ките режими. Те дори често се rP<

отлагаха поради липса на слу IY'

шатели, но Д·р Квдиев не се ro1

отчайваше. След един такъв не· ·?Ir

успех б е ш е афиширал нова он

скаэк11-ще говори в салона на ,[
читалището за .Свръхчовека•. 1ен

Тома отива в спределення ,npi
чее, но кето вижда, че

саnонът!1е празен, излиза да дири пуб· н
лика, Поканва двама-трима свои

н?.
приятели от палаrата и идва

дпри мене: в- Хайде, да те водя да чу· ::1
еш сказката на д·р Кадиев. щ,Извиних се, че ·не ще мога
да отида. •н- Упорит ЧQJleк, бреАI Не Въз

се отчаliва-про,ttължи Тома.- \р
Готов е н11 двама души да го· ъ·

ВО!JИ. ? трвr11чно и смешно!..
Но все ПIIK, вз ще ОТИДII, то



Страница аднтон Иэмирлиев
ПОЕТ- ФИНАНСОВ РАБОТНИКТома Измирлиев като партиец Из средите на финансовите

работници израстна и се разви
като хумористичен поет и пи·
сатеп, незабравимият Тома Из,
мирnиев, писал под звучният
псевдоним Фома Фомич.

Обикновено, прието е д11 се
мисли, че финвнсовияг рабат.
ник е най консервативният и
без широк кры озор и нуптур-
ни потребности измежду всич-
ки държавни служители. Тома
Измирлиев опроверга тия не
ласкави мнения за нашите другари и колеги,

Тома Измирnиев прекара по-
голяма част от живоrа си из
нашите областни сметни папа·
ти, като кснгропьор, Макар че
рвбогеше еднообразната '1 шаб-
лонна нонтрольорсна работа,
той никога не се откъсна от
своите любими занятия в об-
пастта на литературата и пое-
зията и от движението и бор-
бите на бъпгвреното работни-
чество за по-светло бъдеше,

Тома Изнирлиев е роден в
1895 год. в Македонския град
Кукуш, където прекарва в без-
грижни песни и игри детински-
те си години. Но идват эпопе-
лучните за бългерския народ
БОЙНИ, Част ОТ напредничавата
македонска интелигенция и на·
род е принудена да емигрира
в свободна България. Тоя по-
ток довлича в София и сеией-
сгвото на Тома Изнирпиев, за-
едно със самия него Тогава за-
почват за него и за неговото
семейство тежки дни. Фома
Фомич расте, развива се и се
оформява като обществен деец
в оскъдица, лишения и непро-
ходимв кал на крайните квар
тапи, сред надигащия се желе·
зен поток на въэбунени тълпи,
бсрящи се з11 хляб и свобода.
Това засяга дълбоко неговата
душа и будна съвет и слега
печат за винаги върху негово-
то тверчество и деятелност.

Брат на нвй-голяиият от НО·
вото поколение поети-Христо
Смирненски, Тома Измирnиев
се оформи под благотворното
влияние на крупният талант на
своя брат. Разбрал, че хуморът
е един от острите мечове в
борбата с мрака и за по ща·
сгпиво бъдеще на отрудения
народ, Тома Изнирлиев, вс ювв
със своя меч безстрашно, не-
уморно и безкористно в про-
дължение на повече от 20 го·
дини. Неговите удари бяха мно-
гобройните му игриви и леки
стихотворения, пъпни с живот,
чувствв и музика.

Винаги актуеnен и конкре-
тен, опаката страна на попити·
ческите събития и пица не мо-
гат да избегнат от наблюдател-
ното око на Фомича и стават
прицелна точка на неговите
стрели. Сътрудничеотвото му в
седмичните хумористични ве-
стници, му налагаше д11 се об-
ръща за теми към ежедневни-

те събития и лица, в които тойвинеги н11мираше недостатъци,
достойни за задявки и осмиване,

Отпразнуване денят на рози-те, който разглезените буржу-азни момичета използуват за
флирт по улиците и площади-
те, присторените викове аопуалкохола• на фалшиви въ;дър-
жатели, които порядъчно се
черпят no механите; отпразну-
ване .Денят на земята•, койтое светъл празник на нашия се-
лянин. но който никога не муе .носил радост, защото така е
организирано съвременното об-
щество, че творците нв земни·
те блага не могат да вкусят от
тях, и много още теми от все-
кидневния живот, борби и стрв-
двния не всички слоеве от на-
рода ни, откликват в чуветви-
тепната душа на поета.

Нерецните неща в нашия се,
меен и домашен живот, техния
фалш и пристореноат, алчност·
та за печалби, песен живот н
сгрвст за охолство, а11 също
така любими темн на неговите
стихотворения.

Фонич е един от редно пло-
довитите български поети. Ред-
но е минавала ееднице от 1920
год. до снърттв му - 1935
гоц., през която да не се е по·
явявала в хумористичните вест-
ници и списания негова рабо-
та. Той е един от ссноввтеви-
те и главните сътрудници нв
хумористичните списания: .Бъл-
гврвн ", .Маскарещ•, .Звънар•,
.Весело утро", .Щурец• и пр,

След неговата смърт, другари-
те му събраха нвй-ивдържвни-
те работи в един том, пец
название .Хумор и сетирв",
който беше издаден от изд1-
теnство .Хемус• в 1938 год, 11

през 1946 гов, същото книrо-
издателотво пусна в прод11жб11
том избрани стихетворения • Ху-
мор и сатира" пов р1двкцият1
не Камен Зидаров.

Разболял се, вследвтвие неэ-
rодите, всред кеито рабФтят
ревизорите п р и Qеластните
СМ';!ТНИ палати, когато извър-
шват своята рвбете 110 нашите
селски общини, през 1935 год.
склопи за винаги очи и преств-
нв да бие едно любвеобилне
сърце, което трептеше от пю-
бов към отрудените братя и
което жадно очакваше по-щве-
тпиви дни за целия български
народ. Неговото творчество е
величествен пеметник, памет-
ник, който вечно ще спомня
на неговите почитатели н дру·
гари за прекрасния поет и
гражданин Фома Фомич. F\ фи-
нансовите работници ще се гер-
пеят, че в тяхната среда живя
и работи бпвrият човек и дру
гвр, Тома Измирлиев,

Н. Мраморов

във всччни творения на Тона
иэнирлиев е ясно изразен неrови-
яг прогресивен мироглед, негово-
то положително отношение нъм
борбите и стре.еежиге на трудя-
щите се маси, Този ясен мчрогnед
но Тома Иэмирnинв се дължи не

? евно н• това, че той сам no пр0•
щ изход бе проnетвриА и с непоси-

лен труд' си пробиваше път в жи-
вота, но нвй-вечв, че той беше е-
дин организиран и предан член на
комунистическвтв партия.

Ще си позволя да разкажа ня-
кои кратки спомени за идеологи-
ческото оформявэне на мирогледа
и постъпването му в партията на
борческия nроnетврнят, които спо-
мени делеч не очертават неговата

\ цейнсе като партиец, ецео, вещо-
'!f то аз бtх no него време почти

?I?!

малолетен и друго, защото той ,и
в това отношение беше крайно
скромен и предпазлив,

През септември· 1918 гад, вой-
'• нишките маси надвиснаха над Са·

?
фия, за да потърсят сметка и се

ки млади бъnrарвновци - писатели
поети, художници и np, и в буйн?
спорове чупеха своите досегашни
мирогледи. Смяло мога да кажа, че
пръв Томв Измирпиев се оформи
като съзНатСлен комунист и скоро
се организира в партията. В пос-
тоянните спорове той винаги убеж-
даваше младите поети и писатели
да поставят в услуга на пропетв-
рията своите таланти. Особено мно-
го той въздействуваше върху Смир-
ненски, Помня, 1ta,< след един спор
с Христо, последния каза: ,1\з ще
стана комунист но не и теснян•
на което Тома огвърнэ: "Ти ста?
ни комунист-това е най-вежното,
пък после колко и да е строга те.
сняшнатв дисциплина, ти лесно ще
я възприемеш ".

Тома Измирnиив не само скоро
стана организиран член на Б, К.
П. (т, с,), но и нему бидоха възло-
жени тежки и много отговорни ра-
боти във. връзка с информацион-
ната служба на партията, Все във
връзка с тази работа той ходи в
Съветска Русия, във Виена, Цари-
град и другаде, Своята работа той
извършваше с голяма осторож,
нает, с умение, предвнност и без
каквато и до е похвала, бпагода-
ренив на което никога не прова-
ли работата, Нещо повече: той тъй
осторожно криеше своята партий;
на работа, че мнозина негови бпиз-
ни приятели не знаеха дори, че
той е партиец.

През 1924 година, ведно с Крум
Кюnявиов, no нареждане на парти-
ята пое репентиренето и издаване·
то на en. ,,Звънар", от страниците
на което през един от най.тежни-
те периоди на фашизма се води
една действително енергична и без·

пощадна борба, както срещу фа-
шизма, тека и срещу неговите лакеи
и упадъчните елементи в пертияте,

1\nриnските събития прокудиха
Тома в Хвсново. Едно щастливо
прибежище, иначе той щеше да
сподели съдбата на Гео Милев
Христо Ясенов и други прогресия.
ни писатели. Че действително съ·
ществувеше такава опасност, аз се
убедих окончателно, когато в 8„
реста на VJ участък се изтърсиха
някоn?о души полицаи и най под-
робно ме реэпитвехе, каква роля
съм играл в редвктиракето на en,
.звънар-.

в· последствие, когато като ин-
терниран в Петричко, направих по-
стъпки за освобожвавене, отговори
ми се: .да се благодариш, че от-
качи кожата, еко те пустнем мно-
го роботи ще напишеш•. /\ аз ни-
кога по тогава не бях написал и
ред някъде, Явно беше, че поли-
цията ме смесваше с Тома,

Тома Измирлиев и след 1925 г.
не се откъсна от партията, Той
беше един напълно отчетен спа.
магвтелен член на партията, макар
че не вземаше активно участие.
Той чрез мене изпращаше и сти-
хове ва · en, • Жупел". Копна е би·
лв присърце партията пролича в
последните часове на неговия жи.
вот. Отнъснвт от партията, в по-
луунеса на своята агония, той се
сеща, че не се · е отчел към нея и
иска пари от сввята майка: .двi!
пари, още пари, ще дойде един
човек да ги вземе, дейте му и не
го питайте кой е и защо взема
тези пари ",

Парите 'Се предадоха и Тома Из.
мирnиев угасна като отчетен член
на лвртиятв на Димитров,

l!f
Ci

"1It
I In m.em.oria.m.Тома Измнрлиев нато офицер

равпрвввт с Кобурrсквта династия
IЪ: и нейните крепители. По него вре-
ю: ме Тома Измирnиев е офицер и се
:? намира в отпуска в София. Прави-
q теnството на Малинов-Такев но-
Ii биnизирв всички намиращи се в
1? отпусне офицери и войници, 38 да
1!1 ги опълчи срещу войнишките на-
11 си, Тема Измирлиев огнаява да се

подчини на тази заповед. Нещо no,

? вече, той увещава и Христо, млад
! юнкер no него време, да не вземе

участие, След дъnrа разправия по·

-?
между им, Тома тръсва вратата с

? думите: .не сън етрвхnивец, но не
а1 нога да отида да избивам воАни·
rf ците, конто отдавна трябваше да
? сторят това, което сега правят, Ти
1, си млад, буен, и ти се струва, че
'Ii ще бъдеш дезертьор, ако не оти·i деш да избиваш своите братя, но
? скоро ще проумееш•, И, наистина,

Христо скоро са отърси от своите

? погрешни патриотични навеи и ста-
3

на пламенен певец и борец на тру-
дещите се маси,

I? Непосредствено след Вnадвйски-
1!,Fе събития в нашата къща наета·
[на буен кипеж, Събираха се всич-

n!.===========================================================================================
Jпоне сказката му да се не от·
!'1ложи.
·

И действите11но, Тома бил
един от шестимата слушатели

1111нв Д·р Кадиев.
ез ***
1?1оТурското читалище .Окума·
!(II рду• се помещаваше и пре-
з ихи rсдини във втория етаж на
?? ?
,ъ?fЪщото здание, в което се

r: о м е щ II в а и сегв на
?0,}л. .П р е с п в в•. През един
,о?!:туден зимен ден отидох·

111\е
привечер с Томв в К!!фене-

:а? о н11 читвnището, за да се
,н .рещне с учителя от турското
1м1

чилище - f\хмед Шукри f\nи·
н в. Двамата те възнамеряваха

1а напишат "История н11 Хас·
д1 !ово•-tъбираха ?,атериепи и

1нн реве'll(даха на български ня·
ie акви стари турски .кетапи".

1
Въздухът в кгфенето бешв

11\амърсrен ОТ ТЮТЮliеВИЯ ДИМ И
0· uумът от разговорите на тур·

1 да и език се увелнче1111ше с ид-
ме

H?I,

Искам да си спомня за мно·
го неща. Струва ми се, че ако
напрегна мисълта си ще въз-
креся мили и скъпи моменти,
преживени с близки и далеч-
ни, едни починали, други живи
още, за да дочакат и те един
ден отдих.

Смъртта витве около нас и
забива своите отровни стрели.

Трептят невидими, злокобни
звуци, опиват ни като с опи·
ум, а ние тъй рано си оти-
ваме, така нечакано за нашата
младост, зв наш и те години.
Колко малко са ония, които
сами поболели могат спокой-
но да склопят очи и с после·
ден взор дя видят лентата на
минелите години, ясно като в
огледало! Но те са щастливи,
че могат да дочакат един та-
къв ден. З?щото те са изпъл-
нили до край своето депо -
изминали са своя жизнен път...•

Но танв ли е с младите?
Искам да СИ СПОМНЯ за мно-

го неща, а не моrа. Ноемврий·
ският ден ми тежи с:ъс своето
сиво, низко сведено небе ...

Фучи навънка вятърът. .
Спомням си само за един съ·

що такъв АОемврийски ден. Сив
и тъжен, по-тъжен дори от
облаците по небето ...

Няколцина приятели слушаме
музика в кафе-сладкарницата.
Ка!'о диамантени игли се заби-
ват в душите ни звуците на

.тъжната унг?рока музика. И 11!1·
то в тънка паяжина от цигарев
дим са замотани кпюмналит!!
ни rлаии.- Кой пи ще ни развесели?- питаме се ние.- Фомата ... Фомата - от-
говаря изведнъж някой. Разгръ-
щаме веселата <праница на. ве-
стника. Буен смях, веселие ...
сарка:.ъм. И вън се проце'ждат
дъждовните капки. Падат. под
мътната стреха на прозореца.. ,
И сега ми се иска да слушам
тъжна унгарска музика, да че-
та весели стихотворения и да
гледам процежцането на дъж-
довните капки. Но . . . смъртта
е безжалостна и ни отне Фома
Фомич. f\na нег0вото творчест·
во ще пребъде. П. Х. Севдалин

ването на нови посетители. f\х-
мед Шукри не беше. дошъл
още. Тома поръча две кафета-.тежки-сладки•. В товв вре-
ме един от посетителите-турци- по всяка вероятност познат
и епиэък на Тома-го помо11и,
като по .окумуш• да му на·
же .какво става по света• и
го осветли по някои въпроси
свързани с вътрешната и вън-
шна политика на с т р а н в т а.
Тома започна на турски език...

Изведнъж-като че по даден
знак-разговорите в кафенето ·

спряха 11 шумът стихна. Всички
присътствувещи отправиха nor·
педите си към него и го зае·
лушаха с голямо внимание, в
някои дори и с ЗЯПНl!ЛИ уста...

Тома беше ·приятен съеесед-
ник и владееше отлично пите,
ратурния турски ези\(.

** *
Тютюноработниците в Хаско-

во б;ха обявили стачкв. Иска·
ха повишение нв нвдниците си

с по 3-4 лева, работа при no·
добри труцови у.сповия и чо,
вешко отнасяне от страна на
майстори и работодатели. Р11-
ботата в тютюневите складове
на града беше преустановена
вече от десетине дни. Стачката
продължаваше. Избраният ста-
чен комитет водеше преговори
с работодателите в една от
стаите на инспекцията на тру-
да за приемане справедливите
ИС!<ания HI! ТЮТIФНОраеотниците.
Стражата беше на крак. Нв ра·
€iотницитР. беше забранено да
се събират на групи из улици-
те. Забранени бяха и събра-
нията им на открито и закрито.

На площада пред паметника,
непосредствено до Сметната
паnатв, един смял тютIФнора·
ботник изцигнв трибуна, за да
осветли другарите си по ходв
на стачката. Веднага пристигна·
ха полицаи и се опитаха да
разтурят аъбрението. Пристиг-
не и конна стража, която да·
де няколко пушечни вистрели

във въздуха и почна да бие с
камшици и приклади, где кого
свари. С

Тома е поразен от тия ван-
далски сцени на полицията и
се възмущава с цялата си душа:- Работникът се бори за
парче х.1яб, а те го гощават с
бой! Ей, брат, аз не съм за от·
мъщението, но един ден кога·
то работническата класа вземе.
властта в ръцете си, туй ра·
ботничество, каквото и да из-
върши-всичко ще му б ъ д е
простено,..

думите:
-,- Ще я дадеш не Делчо

Василев и ще му кажеш, че
рецензията му няма да види
бял свят, донато не изхвърли
онзи пасаж от нея, къцето ме
сравнява с f\пеко Константи,
нов!

Такв и стана, Три пъти му
връща Том11 рецензията и не
и даде място във вестника,до·
нато Д. Василев не я корегир11.

Толкова скромен :беше авто·
рът нв книгата „Премеждия"!.

** *
През 1930 година Тома Из-

мирлиев избра 29 от най-хуба-
вите си разкази и фейлетони
и издаде nърват11 си книга -
.Премеждия•. Няколко дни
след 11злизането и от печат Д.
Восилев 11аписа еднв хвелеб·
ствена реценаия и ме помоли
да и дадем място във вестни-
ка. f\з я предадох не Том11. На
друrият ден тоА ми я върна с

С прежцееременната смърт
на Тома Измирлие11 бъnrарск11-
та хумористична поезия иэгу/liи
наil·достоАния си представител,
а трудолюбивият и свобода·
любив български народ - един
смял и пл11менен борец срещу
тъмните реакционни сипи, кои-
то днес готвят новв, още по-
страшнв войн11 не свет11.

Д. Пандов
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Сница 1\л. Жендов

ВЕНЭЕЛ
Пред нас искрящата ненинв
разлива пламък, жар и дим,
а ний пред оrъня двамина
мълчим, седим и пак мълчим.

Когато ппвмънъг затлее,
отново слагаме дърва, -
за малко огъня ни сгрее
и пак сбронвеие глвве.

В полуда вихри бързокрили
nищат и се надбяrват вън,
във шемет спомените мили·
се нижат като свиден сън.

** *
И ето: Ти си гимназистка,
а аз-студент. щастлив и млад,
ний пак сме с теб в гората бпизнв
сред боровия аромат.
Крадливо помежду цветята
проблясва весеn слънчев эрак
и със усмивка no земята
бележи светли точки пек.

Ветрецът палав кротко гали
треви, цветенца и листа,
затреnвбт вейките заспали
и почват странно па ше?тят.
Помежцу вейките небето
се взира с синкави очи,
а там, пред нас, блести полето
и къпе се в безброй пъчи.

Ний вплитаме в дръвцето младо
във вензел. свойте имена,
та мимолетната ни радост
да крепне в вечни времена.

И ето-6укЕJите израстват,
блестят подобно две слънца
и вензеnът облъхва в щастие
и сгрява нашите сърца.

** *
Как, много, много време мина
от тоя скъп и хубав час;
едничка малката камина
днес може да ни сгрее нас.

Но почва веч и тя да тлее,
догарят сетните дърва,
а вънка палав вятър вее
и съска тайс'rвени слова,

Изтръпнал от студа, аз грабвам
едно дърво да хвърля пак,
но в миr се спирам иэненваен.э-
на него виждам странен знак.

Незнайна болка трепва в мен за
изчезналия слънчев блян:- f\з виждам скъпия ни вензел
на младото дръвце вдъnбанl
Разсъхнал, грозен и напукан
подобно череп на умрял,
той сякаш с присмях и със укор
на нас безжизнен взор е спрял.

4

И с тоя поглед сякаш скъсва
единствения спомен в мен:- аз в огъня дървото блъсвам,
измъчен, гневен и смутен.

То пламва, хиляди искрици
откъсват се, летят и мрат
и с огнените си езици
ни сгрява за nосnеден път.

Истор11чесна nр11назна

Преди години нашта стояива
била градче със нално ж11тел11, -
работили те на изполица
при беАовете-пох11тнтелн.

Децаrа вояни на Балканите
потисниците кръвно вразяяи,
ала с жестока мъст султаните
бу1пов11иците там наказвали.

А те, измъчени от бре11ето
на турците и кърсердарите,
очаквали с тревога времето
да имат царщина и цар и те.

И ето чул им Боr молитвата,
изпратил Цар-псввёадителя,
вигяаите му храбри литнали
и поразили похитителя.

Свободна станала България
със княз, министри 11 съновници
11 вместо турена олигархия
до11111и там българени чиновници.

Със песни, веселби и бъклици
народът си устроил празници
и българиf!ЪТ 110отдъх11ал си
от анадолските умразниuи.

Но твърде скоро управията
тръгнала пак по стари пътища
и пак почнала олелията
по всички домове и кътища.

До там достиrнаха .призваните"
с аферите 11 гешефтарството,
че всички псуват днес султаните,
за дето си предали царството.

Долу алкохола!
Винцето храни человека-«
дори Исус Христос е пил
и то от нине и до века
дебрите хора весели.

Веднаж живеем на земята,
-веднаж се раждаме и ;,tре;,?,-
какво от туй, че в механата
по някой лев ще раэёадем?•.•

Не бях душ1,1анин на винцето
и на чирпанския мавруд,
макар, че страда портмонето
и правят тв човека луд.

И пийвах си, братлета, мъжка
1i гледах трезвите със смях,
ала в канце кaHliOB ведньжки
патих си зле ?а тоя грях.

Не счупих никому главата,
в участъка не бях прибран,
но... взех, че се ожених, братя,
веднаж, когато бях пиян...

А после вьядьржател станах,
от спирта бягах надалеч
н против виното въстанах,
но доста кьсничко бе веч ...

Затуй, пазете се, другари,
от тоя вероломен враг,
че може зле да се 011ap1i
от него всеки момьк млад!

Че под гнета на спиртна пари,
във днешния коварен век,
каква ла глупост се 11е прави,
дори.: оженва се човек!...

1из творчеството
ДВАМАТА НЕРОНОВЦИ
Безкръвното слънце потъна на запад
безпомощно сякаш пред земния ад;
влокобната вечер раздипли нрнлата
в безмълвна закана над вечния град.

В сребриста туника н с лира в ръцете,
облегнат на своя мермереи балкон,
подпухнал и грохнал, със поглед безцветен,
загледан в безкрвя, седеше Нерон.

Но ето, пред него покорно възпря се
стражарът покорен - послушен копой -
с поклон раболепен той вест му венесе:- ,,Готово е всичко, владетелю мoi!t•

Зловещи ез.;ци, сред пурпурен блясък,
засъскаха эпобко през облаци днм;
в безумна тревога, сред ужас н крясък
от четири страни възпламнвn бе Рнм,

...
С ехидна усмивка и злъчна закана
изкряска всесилният rорд властелин:- Удрете, разпъвайте, тез християни,
ноито эапвпнхв родния Рим!

R. после, заrледаи в rо?/'щите сrради,
великият подвиг решил да възпей,
заниза там строфи и кухи тиради
безумният Цезар - поет и злодей.

Огън,
Меч.
Кръв
и сеч.
Шум и крясък.
Вик и трясък!
Труп до труп.
Куп до куп.
В кръв обляни
християни
по площадите лежат.
Кучета кpail тях ръмжат.

R. Нерон
в своя трон,
шумно кряска,
ръноппесна
възхитен.
вдъхновен,
горд, тържествен,
във божвствеи
плам rори,
съчинява и твори...

· Дввi!сет века
от тогава,
но човека
не престава
да разкрива
зверска стръв
да пролива
ТОПЛ8 кръв;
да руши
да мори
да души
да гори:

Като някой легендарен и мистичен исполин
е прострял снага гигантски милионният Берлин,
а из улиците шумни иа разпънатия rрад ·

Смърт - жестока и безумна - произвежда пих парад.

Пълна с ужас нощ простря се над селища и rори
и сред мрака вик разля се: ,,Помощ! Раi!хстаrът тори!'
Като разярени банди в страшната кошмарна нощ
щурмоваwките команди хукват с бомби, бнч и нож!

По понапи и площади, в всяка хижа, дом и клуб
Хитлеровите отряди втурват се със повик rруб.
Наказателните роти носят ужас многолик
всеки срещнат млад работник косят със победен вик.

• Горд, намусен и невзрачен, гледа Хитлер възмутен,
а пред неrо подпалвачът се простря в поклон смирен
и запита разтревожен. със набръчкано чело -- Как, доволен ли е Вожда от великото дело?

R. .водачът" благосклонно стисна Гьорииr за ръка
и с езика на Нерона промърмори той така:- .да, не бе делото жалко, падна сума леш от тях,
ио кръвта е твърде малко за един велик ycnexl"

?В?Д?Л??????у????
в света без никакви покани:- не пяли ангели в просторите,
не били даже и камбани.
Едничка само акушерката
над мене взела да се вайка:- Главата му не е по мярката,
ще стане май нехранимайка.
А ... право имала си бабата
така печално да въздиша:- негоден за полезна работа,
аз почнах стихчета да пиша.
И своя хумор занимателен
така трогателно аз лея,
че злополучните читатели
разплаквам, вместо да разсмея.

БЕЭ ДИАГНОЭА
В същност, съвсем не е тека-

страшно да бъде болен човвн.
Особено в началото. Лежиш
си така изтегнат на удобното
чисто легло, гпедеш през про-
зореца малките бели облачета,
които като приказни nnатнохо-
ви се носят no небето, радваш
се на пожъnтяnите писта, кои-
то се откъсват от дърветата,
въртят се пред прозореца ти,
сякаш да ти изпратят послед-
ния си привет и изчезват. л?-
жиш си и си почиваш. Болна-
та фантазия разкъсва желязна-
те решетка на действителността
и те понася в чудни приказни
царства.

Ти не си ти, а някакъв ва-
жен и прочут индийски раджа.
Възседнал огромния слон, об-
кичен цял с скъпоценни камъ-
ни, ти се носиш по бреговете

на божествения Ганг. послеп-
аан от хиляди роби.

Чаровна индианка, с коси чер·
ни като безвездна нощ, седи
редом с тебе върху слона, ма·
же с благовонни масла цврвгве-
-ната ти плът и те обвива с дъл-
гите смолисти коси. Слонът
внезапно се отдалечава от бре-
говете на Ганг и навлиза а
жарка неприветна пустиня. Та-
лото ти изгаря от жажда. Во-
дица, молиш ти в полусън. Ня-
колко капки студена вода раз·
хnадяват устата ти. Отново се
унасяш в сън. Навлизаш в хла-
ден оазис. Студен извор се спу-
ща между палмите и освежава
жадната околност, Ти скачаш от
слона и пспнпвкеш горещото
си тепа в студените изворни
ВОДИ,

Иавецнеж се сепваш, отваряш

очи.
До тебе седи жената и се

усмихва:- Събудих пи те, исках да
ти сменя компреса.

Седнали от двете страни на
леглото ти, в тебе се вглеждат
майка и жена и други близки
и се стараят да предугадят
всяко твое желание, за да го
изпълнят. Чувствуваш се вцете-
нен. Нервничиш, капризничиш,
нищо не харесваш.- Няма пи да пийнеш маn,
ко мnечице,-nодканва те же-
нет11.- Не искам, то е вкиснато.- Малко компотец да бе
пийнал тогава,-моnи майката.- И компот не искам.

Под кръстосаните молби на
майка и жене, най-после ти вв-
ликодушно отстъпваш и взе-
маш чаша с млеко.

В същност млекото е чудес-
но, но ти пак недовелничиш.

Вземаш компот, вкусваш го
и пак протестираш:- Пфу, това не е никакъв
компот, а шербет.

Устните ти горят, поискаш
нещо разхпадигелно. Поднасят
ти същия компот. Тоя път ти
крещиш съвсем нервиран:- l{акво правите вие, д?ва•
те ми оцет вместо компот!

Най-после се успокояваш, -
задрямваш и тръгваш пак из
ИНДИАСКОТО си царство. Едно
скърцане на вратата те съёуэн-
да. Отваряш очи, до тебе седи
твоята добра лепя] О, тая ми·
ла и вечно оптимистична леля.
Тя винаги има на рввпопоже-
ние цял арсенал от нежни и
успокоителни средства.- Я гледей,-смее се тя,-ка·
нъв си се .опрввип, нямаш ни-
как вид на болен.- Да, леnичко, чувствувам,
че съм наддал 4-5 кила

Схвеневе, че е nопрекаnиnа

деэвте на успокоителните ин- Но:

жексии. тя бърза да се поправи: Ди;- Тоест, не че CPI се nonpa·\ ra

вил, но имаш такъв бодър и en

свеж вид,_сякаш че съвсем не Ре,

си болен. ?rъ
Ето го след малко и пекаря. rн

Той те съблича, tэарабани п?r?:т
гърди, гръб и корем, кара те,1
да дишаш, де кашляш, да ки

Пнехаш от всички страни и отверс· ·

.

тия и, след като ти предписва ?

дълга рецепта, чрез която те?с
накарва да пренесеш полови? е

нета аптека в стоиахе си, 1111 r"'
отива спокоен, доволен от доб3 еп

росъввсгно изпълнен nрофеси 8 е

онаnен дълг. ,!щ

Търпеливо гълташ всека чет ;п!
върт час разни прахове, сиро'? '
пи, специалитети, дупчат ти ръ Ъr

н та·
це и крака с всевъзможни и

Н

·

жекции, но болестта нинвк не /nl
склонна да те наnуане.

?
п

След няколко дене идват два
??

ме nекери. ?щ1
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Дим Петколичев - гиннеэиапен учител

Фома
·

Фомич като хуморист и
·

сатирик
Фома Фомич иврасгвв идей

но и укрепва като хуморист и
сатирик след първат е свеrовна
война, след втората национал·
на негвсгрофе о; 1918 г , но-
га го демократичните сили (рв-
ботници и земеделци) са във
възход и в партийните клубо-
ве кипи трескава организаци-
онна и просветна работв. Като
брата си Христо Смирненски
той пряко участвува в органи-
зационния живот на нонунис-
тичеснвтв партия, непрекъснато
е в досег с онеправданите тру·
дови маси-бежански и местни-
и живее с болките, стремежи·
те и идеалите им за преобра-
аяввне на обществения и ино-
номически живот.

Дарбата да вижда . опакото,
грозното и изкълченото в жи
вота Фома Фомич е наследил
от родното си място, от свои-
те земляци и родители. Меке-
донците or Солунско и Кукуш-
но са майстори на смеха, за-
качката и х ум о 'р а. От друга
страна той продължава хумо-
рисгичнвгв традиция на Ботев,
f\neкo, Васил Кирков (майстор
Гочу Зулямът), Димчо Дебе-
лянов и брата си Христо. Фо-
ма израства като един от най-
добрите художници хумористи
изобщо у нас. Уверено може
да се каже: той е ней-зрелият
хуморист след първата светов-
на война до наши дни, той е
несъмнен майстор на гретесна-
та и на карикатурата.

Наистина в м н or о негови
творби се чувствува силно зло-
бодневното, скорспреходното и
временното. Зад него, обвче, ли·
тервтурният и обществен нето·
рик ще открие характерното
за кречната епоха след 9 юн-
ския погром на демократични-
те сили, преценено от съвре-
меника хуморист, който има свои
обществени и идейни позиции.
Тома Иэнирлиев има изключи-
телно вярно око, което вижда
гнилотата и грозотата на ес-
нафските и управляващи сре-
ди зад малките на rлед проя-
ви. Чрез конкретни делнични
епизоди и с бегли характерни
черти той ни разкрива морал·
ното разложение на управни-
ци, чиновници и буржуаэни
среди, които се затварят в кръ-
га на своето семейство, загри-
жени са само за неговото бла-
гополучие и охолство, заети в
съпружески ежби и недоразу-
мения поради, недоимък, тъне-
щи в омраза, а в .щастливи'
мигове" унасящи се в гпупвш-
ки мечти эа нова любима, об-
раза на която си изграждат по
прочетени глупави романи (11а
колене).

Много свои стихотворения
поетът посвещава на брака. В
тях от една страна осмива бyJ!I·

жуаэното гледище, че женит-
бата е ярем, хомот, .погребе-
ние· и смърт за мъжа, който
се лишавал от независимостта
и .свободата" си.

Мдйсторски е покеэана не·
състоятелността на противоре-
чието: началото на съпружес-
кия живот 11а е край на хубв-
вия ергенени живот, даже но
гвто последният е продължил
необикновено много години.
Порицан <! бракът no сметка-:
женитбата эа стар мъж, гъи
като бил богат, без да се пър-
жи сметна зе години, лични кв-
чества и външност.

Еротичната похотливост и не·
пренъсната зеегост за търсене
любовни приключения на без-
делни и пусти буржоазни ве-
ми, еснафска сантименталност
и цинизъм, първичност и гру-
бост в любовните отношения,
изобщо еснафския морал, кой·
то е л и ш е н от духовност и
чистота,-всичко това е пори-
цано в къси, изразителни и
конкретни хумористични и сар-
кастични стихотворби, някои от
които лъхат сочен, чве ж и лек
самобитен хумор. Прец читвте-
ля се рецузат комични попо-
жения: охвжване и задиряне в
моменти на траур, в църква,
на понпонение но ,Вола", на
празненства и т. н.

Пап21 не се занасяй с дЕмички,
?е, зн?й. довечера на мамнчка•••- предупреждава невръстна

дъщеря баща си, който мята
похочтиви погледи към млади
жени, не надживял младежки-
те си увлечения и чужд на no·
възвишени стремежи.

"И ето-сякаш разнебитени
се пръскат иэведнаж

мечтите ми•

-разкрива душевното си със·
тояние той.

Мъчно постижим е Фомич,
когато разкрива комични no·
ложения и душевни състояния- лицемерно благоприличие,
лицемерна съпружеска вярност
и т. н. Непринудено въвежда
читателя си в отношенията на
съпрузите . буржуа, които са
фалшиви, неискрени и изгра-
дени върху основата не инге-
реса и сметката. Съпругата но-
си маска, двулична ::: не само
когато е на маскарад, но и във
всекидневието: живее в съгла-
сие с модните изисквания; до-
мът и е поприще на крамоли,
недорвзуиения (разпятие). Глу-
постта. проствшквга самонадея·
ност и подражетелност опре-
делят поведението и до голяма
степен към мъж и околни:

"От, месеци с нея дваминнота
проучваме ро,t,натв карта ...
и после-от път изтерзани-
решихме туй лято да правим

2.2. ноември 1.935 г.
( Иэ спомените на един печатарски работник)

Беше ноеиврийсна в е ч е р.
Погледът ми често се отправя-
ше към стария будилник, кой.
то тракаше ритмично върху
овехтялия бюфет и ме унасяше
в сън. Но не биваше да заспи·
вам, защото след няколко ми·
нути предстоеше да отида на
работа. Та в тази приспивна ве-
чер ли? f\ колко е приятно да
се спи! Но ч а с ъ т дойде, вз
вдигнах яката на балтона си и
ИЗЛЯЗОХ,

На двора хризантемите бяха
посърнели, макар дъжцоанитв
нчпки да правеха усилия да ги
освежат. Сланата ошевча ги
попари и те бяха тъй печални.
f\з откъснах една хризантема,
а тя измокри ръката ми, ся-
каш проплека.

Упицвга б е ш е безлюдна.
Оловни орлеци висяха над грв-

да. Еnектрическите лампи се
мъчеха да разкъсат мрака, но
напразно.

Влезох в печатницата. Редак-
торът на .Угриннв псщв" -
Делчо Пандов, като ме видя,
остави вестника, който четеше
и заприказва:- Тази вечер, no всичко ли·
чи, ще закъснеем. Като никой
път всичко върви наопаки.- Звщо?...-очудих се аз.- Искам на нянопко пъти
София, но още не ми дават ли-
ния. Но ти се приготви и не
излизай.

И аз облякох синята манта и
оставих хризантемата на касата.

Редакторът пак измърмори
нещо, като подостряше моли·
вв си, в аз отвързах страници-
те на вестника, извадих щети-
те от колоните, прегледах. ком-

В ГрОАИНК8Т8
почивка и слънчеви бани•.

Хор,та от ,средна р ъ к в"
твърде често изпадат а конич-
ни положения, като не эвбе-
ляэаат конгрвсв между жела-
ние и възможности, като не
се вглеждат в социалните про-
тиворечия и не намират своето
място в обшеството, а подра-
жават на .имотни и банкери".

Поетът разказва понякога
смешни енекцоти ив еснафския
бит и разкрива характери на
еснафи. Ето: •Тежък гост" от
столицата е отседнал у родни-
на в провинцията. Х а р е с в л
уютността и ситостта, той ня-
ма намерение да си отиде.

• Всички днес у вас тъжвт "

-подсяща го домакинът, же-
лаейки да му напомни за се·
мейството му и эа завръщане.

"Право имаш, бвй Иввие,
да повикаме и тях"

-отвръща •тежкият гост", на-
хален, беэQчлив, високомерен
и безсрамен столичен еснафин.

Мъжът е често .рогоносец•
не само, защото е мамен като
съпруг, но и защото на гърба
му лягат за издръжка .балдъ-
зи, мамичка и др."

•Чиновник в пето категория
със пет дечица ситни дребни
живял с жената си Виктория
и три балдъзи непотребни, .."
Срещу Великден:
• }l_{ената шапчица поискала,
децата: блузки, пенгавснн,
балдъзите пън ro натиснали
за рокли и комбинезони .•.
В това трагично положение
довтасала и тепегрвне,
че иде им зо Възкресение

· и нейната пюбяше ивмв ",

Беэперичието, лицемерното
въздържание, неумелата про-
паганда n р о т и в пиянството,
страстта към алкохола, похот-
ливостта , бохемството, нищо·
жеството, себелюбието, еснаф-
ската горделивост и семомни-
гепен индивидуализъм, пош-
лосттв и т. н. са осияни или
направо порицани. на места с
безобиден и лек, а на места и
уязвяващ хумор.

Фомич има напълно отрица-
телно отношение към личния
и семеен живот на нашвте бур·
жуазия. Т о й е непримирим
враг на остарелите форми на
лични и съпружески отноше-
ния, бори се с хумор и серкв-
эъм срещу еснафската .ду·
ховносг", сив живот и застоя-
лост. Точяо затова той не за-
бавлява, не разсмива за самия
смях и забава. Изразът м I е
сдържан, образен, картинен,
косвен. Налага се да се внис-
ли и съсредотсэчи читателят,

(Следва на 8 стр )

паса си и взех една от много-
то книги, които бяха донесени
за подвързване и я запрелист-
вах. Делчо Пандов изгуби тър-
пение и нервно се эоразхожда
иэ пснещениего.

Звънецът на телефона иззвъ-
ня и той влезе в малката ста-
ичка, която служеше за редак-
ция и канцелария на акционер-
ното дружество •Чикаго", Ре·
дакторът сложи слушалката на
ухото си и почна де пише, нв-
го от време на време потвър-
ждаваше, че е разбрал всичко
с да ... да ... д?... •

f\э слушах само това и гле-
дах как бързо молива му иг-
раеше по хартията, Неочаквано,
обаче, той спря да пише 11

извика:-- Нима?•.. Истина ли?... - и
лицето му побледня.

f\з се уплаших и се чудех
какво ли е станало. Преселих
се мислено в f\бисиния, къде-
то се развиваха в момента кър·

Тома Измирлиев между приятели

ИАДГРОБИО сnово ЗА ТОМА ИЗМИРЛИЕВ
( Произнесено на 23 ноември 1935 rод. над гроба му)

ници на утрешния ден.
И Томата, роден и духсэвен

брат на rолямия поет, тепърва
ще бъде оценен. Голямото и ?
пръснато литературно наспед- f'
ство ще се прибере и скъта. -,
Тогава обществото с изненада ?
ще види, как тоя извънредно tтрудолюбив и упорит работник ?на перото, е можал да даде
толкова много в краткия си

IJживот, защото на четиридесет ?годишна възраст от него очен- ,;ваше и прогресивното обще- r;;ство и неговото семейство от
жена и две деца, които той ос·
тави бедни, но богати с за·

:;,ложби.
Съвестният и много упорит

Опечалена блигки, роднини и
приятели,

С първия сняr на зимата си
отива в гроба един човек с ши·
рока душа, добро -сърце и
будна мисъл. Нов жител в гра-
да на мъртвите, където покрай
хилядите хора от разни профе-
син, ляга в пръстта още един
поет-писател,

Тоне -Иэмирлиев обичаше жи-
вота с разум, извършваше тру-
да си с обич и съвест-гледа·
ше на хората о любов. Но ако
трябва да го характеризираме
по-широко: той не беше песи-
мист, но беше спокоен худож-
ник на словото, защото вижда·

. ше неправдите на хората и ги
усмиваше. Той беше един тъ-
нък наблюдател, който бързо
и вярно долавяше .проявите на
живота, рисуваше ги без еэ·
лобление, понякога със смях,
друг път със сатира.

Любичек, Фома Фомич -два·
та ПQnулярни псевдонима на
Тема Иэмирлиев, са широко
известни имена в границите на
нашето t>rечество. С тях, псэ
вестници и списания, той раз-
стилаше едво творчестае с бу-
ен темп, о качествата на един
оригинален поет и прозаик, с
замаха на социален хуморист и
сатирик. От сер.iоэната усмив-
ка на Томата се откъсваха дУ·
ми, живи слова и символи, кои-
то се изнизваха в безкрай куп-
лети на една песен, не по-мал·
но човечна, не пе?·малко дъл·
бона и топла за унижените, ос-
кърбените и онеправданите от
тая на неговия брат Христо
Смирненски, който след смърт-
та си оС'тави мантията на nсев·
донима Ведбал, за да израсте
като ??на крупна поетична на·
тура, която днес боготворят
хиляди млади и стари сторон·

вави събития. Една загадка
стоеше пред мене. Но той не
можа да се стърпи и гласно
извика:.- Фомата починал! ...- Починал Тома Измирли-
евl? ...- наведох глава и се за-
мислих:.,Този, който така усърд
но подреждаше и редектира-
ше хумористичната стр11ница на
вестника, който по-миналата сед-
мица изпрати от София раэка·
за , Без диагноза", диктуваl!ки
го с засъхнели устни на жена
си, эа да не се раздели със свои-
те читатели и когато е на лег-
ло,-починал! Един пое1' угас-
на! Ще обеднее хумористична-
та страница на нашия вестник,
ще обеднеят страниците и на
много други вестници, на кои-
то той редовно сътрудничеше... •

Редакторът не дочена да се
доиэка1ке к@респондента и ос·
тави слушалкета.- Какво да пиша сеге?... -
и той задреска колелца и чер·

Б

iJчинеаник, пледоаитият и та-
00лантлив писател, добри я и
uiгрижлив iаща, КФi+то почина в
reразцвета на своите сили, след

1като е дал толкова много, име
изад сеее си ценно наследство, но

',еето един ден ще придобие цене.
f,?

Но дните на новото време
ъще наложат и нови отноше·

,зfния към заслужилите х е р а
KiОния, които са дали живота си

за родината, за обществото и
?uнерода, един ден ще получат

моралната отплата и надежда-

([
та, че еставените му близки ще

1бъдат истински утешени, че '
баща им ще бъде нареден меж•

1ду светлите имена на борците
Гttза по-добър живот в родина·
riта и света. F\ един ли е тоА,

който си за.минава от тоя не·

1

съвършен свят с гореща вяра
1към 61,дещето, с песен и сло· .iво, че е допринесъл да се раз· ,iiчисти пътя на непревдите и

:злините, за де станат хората .,;по-човечни и близки един на
?Iiд?? ?Тома, пред твоите останки,

малката купчина хора ще но·
l,,!JСЯl' през целия си живот твоя , .

завет-човечност! Пилигрим ,в,.

тички на един лист.- Няма да бърэаме-обър·
не се той към мене, като зах•
върли молива на масата.- Няма - отвърнах вз и се ,

обърнах на другата стрена, 38 t'·
да не гледаме овлажнените tИ

ь;ОЧИ,
}Toi! направи последни уси·?;10

лия, за да събере мислите си?t,
и почна да пише. Спед малко е1

стана от стола, намери клише· · f
то с лика на Тома и ми под· 1',

несе да наред11 следната непри· ?111

ятна новина: ? 1,

•Редакторът на веселата страница ';зИ
на в••Утринна поща•, Тома Из· ,,as
мирnиев, известен не нашите чн· 11!1

татеnи под псеВАонима Фома Фо· 11,

мич. не е вече между ж н в и то. :оло

Снощи късно нашият софиllски но· ?,ц,

респондент ни поднесе скръбното . ?
известие, че Тома Иэмирлиев е no· ?tue
чинал вчера в 12 часа по обеА, ? Ра

от коремен 'тиф, Но ето и тоа1?1/са
кратко, но страшно съобщение: Н?- Днес, в 12 часа, в София ПО' вр

т



синът на Т. Иэмирлиев эа баща си

Хора Много хора. Една не·
приятне студена светлина, не·
доизказани думи и мълчание.
зпатожълти дървета. непвесе-
ни над прозореца. Есен и хри
эантеми. Много хризантеми.
Толкоаа много, колкото се но·
сят само на мъртвец, И ти -
моят скъп, обичан татко. Ецно
безжизнено ТЯЛО, СУХИ, ПОСИ·

нели ръце и затворени очи.
Някаква ненужна сеещ иеж-
ду пръстите. Тесен ковчег, не·
способен да побере сълзите ни.
После пак мълчание и пак we·
пот. Говореха за тебе наверно.
Не зная какво; не ги запитах.

F,э сгоех в дъното на стаята.
Знаех, че ти не ме виждащ. Но
не можех да предполагам, че

1 няма да ме видиш никога по·
вече. Защото аз бях в онези
години, когато се четат гопно-
ва много приказки. Нима но-

:В
жех да бъде сигурен аз, пет·
годишния хлапак, че ти няма

,ба
MJ) да се завърнеш никога, квкто

:н. са се завръщали принцовете
Ау111във въображението ми ... Нима

г, щ11можех да предполагам, че це-
)ЛЯНОТ) пият този свят не е ецне ГОЛЯ·

но нещt?а приказка, героите на която
i и tt\fмe ти и аз и всички наоколо?
: изи?Нима можех да знам, че съ-
1звън?tществува извън моя свят един
т р?бо:fРУГ, който те убива7 Но аз

Al ?rлачех. Плачех, защото ти не
нр?тк,;?е поглеждаше, защото ти не
?етирщ,ме взе на коленете си, както
него?всяка сутрин, защото този ден

эгс ?никой не дойде да ме погали
?еl\щ? успокои ... Разбирах, че става
оитотс:нещ0 страшно. Разбирах го по
.етн <

очите на майка ми, зачервени
и подпухнали, по строгия no-

яо у-IЛед на всички гези хора в стая-
rият I а, по сдържаният им шепот и
цобр,?о тихото спокойствие на есен·
,то no-era. Схващах, че е станало не-
сипн,?о, което ще трябва да про-

j мног?rени коренно живота ми, как·
?следш:'о и този на всички у дома.
щобин;о не энзех какво. И чаках
,8010 ,.•

зяной да ми каже. Но те всич-

ви 0Jи мълчаха ...
Този ден аз те обичах мно-

яите 11•0, Както син обича беше си.
JИ жиъа'<акто малко синове са обича-
,щестr.,и бащите си.
ще п?.

и,Н!/' Минаха години... Много го·
1yonнi? ини, през които принеэкиге
1теше?. эствнвхв далече, през които аз
?аред!l',рестанвх да виждам нещата
на fu;:,,o същия този начин, по кой·

т 8 \Ю1го ги виждаше онова маnко
' лн е ;rрвхливо дете, което плачеше
от 1Мтред трупа ти. Много години,

·орещ? \ които вэ не престанах да
песеа и·?бичам човека в тебе, но и за-
ьл Al <t очнах да ценя нещо друго,
?правдr1ещо, което вэ не познавах
внвт 1),0гава: писателя.
ки ецh! Бяха трудни за мене отнвча-

о,-твоите СТИХОВР.... F,з отвв-
?те оСТ!'ях някой вестник и трябваше
:ора ще еднегв да се запитам кой е

живо11,зи или онзи политически
Пнлиqъж, това или онова събитие,-

БАЩА ми
което ти си огбепязеп, После
бавно, непринудено, започнах
да виждам нещата с твоите
очи..

Ти не създаде някакъв пое-
тичен rиrант,-не написа някоя
нова божествена комедея, ня·
кой нов .Фауст•. Не се посвети
и не прие вдъхновената и пое-
тическа муза на сантиментали-
зма, която е създала топнове
шедьоври, Защото не там бе·
ше силата ти. Ти владееше из-
куството, което малко други
притежават, - ти се смееше.
Смееше се над всичко.-а то е
толкова трудно понякога. Не
зная защо избра този път. Не
от славолюбие, неверно. Защо·
то хумористът е винаги ней-меп-
но възнаградения писател. F\
особенно журналиста-хуморист,
-· този, който отбелязва едно
събитие, което е трептяло по·
някога само една секунда сред
съзвучието на вековете. Това
беше твоята природа. Това бе·
we и необходимостта да се про-
мени едно гнило общество, кое·
то ти мразеше. Иронията е сил-
но оръжие в този случай. И
ти я използуваше. Навсякъде.
Против недъзите в политиче-
ския ни живот, както и против
характерните недостатъци на
българина. Повече зпобопнев-
ност, повече сарказъм: - това
беше твоята поезия. Това бяха
и разказите ти. Но в това бе·
ше и ценното у табе: да съуме-
ещ да прецениш и да предадеш
едно положение в живота ни ми-
rновенно; две думи са достатъч-
ни понякога. За истинския хумо·
рист не е необходимо да пи
ше много и много редове по·

раци някакво
. зърно на хумор

вътре в тях. За журналисте то-
ва също не е необходимо; не·
обходими се съобразителност
и сръчносr,-сръчност не спо-
вото предимно. F\ ти ги имаше,-както и много други неща
още...

Ти даде много: двадесет го-
дини посвети на работа. Дваде
сет години, през които в родина-
та ни ствхахв много промени.
Двадесет години, през които
ти бичуваше всичко, ксеrо не
беше здраво, всичко, което 'За-
плашваше да рухне катастро-
фално. Всичко, което беше
против същия този народ, но-
гото ти обичаше.

Дванадесет години от смърт-
та ти. Дванадесет години, - те
минаха тека бързо за тези. кои-
то те обичаха. И днес, аз съ-
жалявам най-много за това,
че ти не можеш де дадеш още
много за нврода,-сега, когато
той се нуждае най-много от за-
щитници, когато всички дгват
каквото могат.

Ти живя, както са живели
всички в свете. Но ти неправи
малко повече от това, което
превят всички. Затова, ти ще
заемеш с право твоето място
всред борците на литературния
фронт. Затова и аз нося с гор-
дост името ти.

Лонцон, 27 октомври 1947 гоц.
Веселин Т. Иэмирлиев-----

БР. Горната статия ни е изпра-
тена специално за възпоменатеп-
ния лист от сина на Тома Измир-
лиев =-Весепин Т, Измирлиев, кой·
то понастоящем е на робота в бъл-
гарската легация в Лонцон.

ДРУГИТЕ НЕГО
Наскоро след свършване на

войната Любичек се наложи
като един от най-способните
поети, като един от редко по-
стигнатите хумористи в страни·
ците на литературните и хумо·
риетични вестници. Той бе we. са-
мобитен, жив, лек. Не само брат
му Христо Смирненски, не само
хората около .Бълrаран"и .Мас-
снереп" учеха от него да пишат
Злободневки и полувесепи-по-
пузекачливи стихове.но и мно·
зина от по-младите също се
стремяха да го достигнат.

Матвей Вълев-
.Босяка•

С какво се отличава хумора
и сатирата на Т. Измирлиев'?-
В цялото му творчество доми-
нира едно здраво реалистично
чувство за хумор. По отноше-
ние на стихотворната техника,
той е нвй·разнообразен и без·
укорно владее стиха. Дори 'но-
гето усмива някои футуристич·
ни стихотворни форми, той е
незаменим, служейки си със

:т. 1на от коремен тиф известният
рзаме- ьлrарски хуморист и журналист
не, нето iма Измнрлнев - Фома Фоинч.
маса!!, ялото му ще се извърши утре,
,рнах 13 ,бота, 2 часа след обяд. в чер-
та стр!?.1втв при гробищата. •

1лежне? Хладната и ненаситна земя по-
,nна още един млад живот! Зла-

ослерНИ , орисия отне най-добрия пред·
! ?,исnнtJавител на хумористичната мисъл
, Спец

J.
нас, Ние неговите н о п е r и и

амери 1изки, см; покрусени от тази тъй
1а И МНjОЧаквана смърт. Само онзи, кой·
1еднат1 „ не знае с каква преданост и

обов Изнирлиев изпълняваwг своя
,cenata 1ществен и журнаnиtтически дълг,
,ща', f(lf ботейки почти денонощно, без
на н1?1чивка, само той не може да оце-
1има Фo!IJ голямата загуба, която сполетя
,жАУ ж•Jсnяща България.
1т соф,I • - - - - - - -
1несе "]ewe минало nолунош, а ние
Измирл1•1 е работехме, F\э траках на
часа nG мnаса оловните 6укви, които
10 ето 1 то никога бяха така студени
э съоб? от време на време т р и е х

,са, в соjlSъстите си в 111антата, а редак-

торът се въртеше около мене
и ме докосваше до рамото, ся·
кеш беше забравил да пише
нещо. Той искаше да допълни
писаното, но не можеше. Очи·
те му се обливаха от сълзи, а
ръцете му треперяха,- Готово е за корекция -
обадих аз и двамата се нвве-
дохме н а д страницата, за да
поправим съобщението. След
това я сложих на машината и
излязохме. Вън дъждът про-
дължаваше да ръми. е мрака
обвиваше града със своя тъ-
мен воал.

Сутринта, докато машината
·

на печатницат11 още тракаше и
вестникопродавците викаха по
улиците на града с прегракна-
ли гласове, вестта, че е почи-
нал Фома Фомич - даровитият
поет и журналист, се предава-
ше от уста на уста.

П. Г. Сиротов

Зf\
средствата на самите футуристи'
По разнообразие на тематика
та, няма да бъде преувеличено,
ако се нвже, че той преваря
всички наши хумористи. По
продуктивност-той не отстъп
ве на Смирненски, който се
счита за най-продуктивния ху-
морист. Идейната и социална
наситеност у него е очевидна
и нескривана. Тя е гук-твме
туширана, когато това се нала-
га от цензурата или от други
политически обстоятелства. Сти
хоаете му на политическа тема
са винаги целоустремни и по·
литически правилно и добре
заострени. Но най-хубавото и
ней-гънното нещо у Тома Из·
мирлиев е гвоздеят на мисъл-
та, или тъй наречената .поан,
тв", Понянога ви се струва, че
се редят 5-6 куплета а хубави,
но безмислени стихове. Извед-
нъж, обаче, само е един или
два реда, звънва такава .поен·
та•, че вие се заливате от смях
и оставете смаяни от танова ве-
ликолепно завързване края на
стиха.

Наш дълг е правилно да npe·
ценим наред с Христо Смирнен·
ски и талантливия му брат То-
ме Измирлиев, който 10 годи-
ни след смъртта на брата си,
през време на най сеирепата
реакция и фашизма не изпусна
перото от ръката си, въпреки
всични премеждия и неудобнd ·

то му положение като държа-
вен чиновник. Като брата си,
и той вярваше II доброто бъ-
д?ще, като него копнееше за
светлина и, според силите си,
се бореще за правдата.

Камен Зидаров
Какво да кажа еэ за поета

за неговите стихове? Те бяха
и :,,вучни и весели, и толкова
остроумни, че често са пред·
извиквали отговори и полеми·
ки в печата. Той беше истин-
ски брат иа Христо Смирнен·
ски, и по кр?в и по перо.

Николай Фол
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Тома Из?ирлиев
като писател-антифашист

Когато се взрем по-дълбоко бителите и поробителите на-
в творчеството на Тома ИJмир- родни! F\ знайно е, че Т O м 8лиев, ние не можем да не за· Измирлиев работи толкоиабележим едно твърде харак- тресl(ево и плодовито по вре·терно качество, което като чер· ме, когато у нас едва се фор·вена нишка се промъква почти мираха първите нtJродни съ·
във всяка творба на рано по- nротивителни сили срещу нес-
чинелия талантлив писател и танилата се в страната ни кър·
поет хуморист. вава фJшистна реанция. Затова

Това е борческият, обществе- Тома Иэмирлиев е един от пър·
но изобличителен дух на него- вите наши най отявлени н наА-
вите творения. F\ не маже да смели писатели. антифашисти!бъде и иначе! Защото писате· Много от нгwите днешни пи-
лят и журналиста Тома Измир· сатели·прогресивисти и анти-
лиев, поетът-хуморист Ф о ма фашисти,-тогаве още спяха в
Фомич, е преди всично rражца· ?.ълбока летаргия и не се эна·
нин и борец за едно по·свет· ewe къде са-и в кой легер:
ло, по свободно и по честито отсам барикадата, или оттетък.
бъдеще. Той е буйно иэобли- F, Тома ИJмирлиев бе един от
чителен и жилото на неговия първите и гордо издигаше эна-
саркаэъм прониква твърде дъл- мето на антифаwисткато борба!
боко, напоено с безпощаден Спец Р.прилските събития уостракизъм и злъч. Не случай- нас, И3мирлиев беше една от
но втората му книга бе оэаг- набеr.язаните жер1ви на фа-
лавена с името .Смях и злъч•. шистките палачи и само по ед·

Тома Измирлиев не б е ш е на случайност, дошъл в не1.11ия
обикновен хуморист0стихопnе- град, премина едно от многото
тец, ни шлагерен куплетист, премеждия и не сподели тре,
ни съчинител на тривиални и гичната и мъченическа участ на
комични злободневни. 1:ой не много наши писЕfТели·комунисти
се смееш!!, а усмиваwеl Не уко- и антифашисти.
ряваше, а жигосваше! Не иро- Но борческият и бунтовен
ниэир,ше само, а изобличава- дух не Измирлиев не можеще
ше безпощадно! да се примирява. Изпитаният и

Той беше страшен иэоб11ичи· верен в борбата за свобода на.
тел, беше неподку.1ен общ?ст- роден син тук не скръсти без·
вен съдия, беше будната об· помощно ръце! Като истински
ществена съвест! На тая плос· революционер, Тома Иэмирли-
t<ОСт неговия поетично-сатири, ев поведе подмолната но, амяла
чен талант се развиваше в ду- борба срещу фашизма. На тея
ха на едно творческо космопо- свята борба той посвети всич-
литично израстване, като това ките си благородни сили, ця·
на нашия Р.лено Ко.нстантинов, лото си вдъхновение и всички·
на един Емил Зола или Лев те си творчески способности.
Толстой, или по-скоро на един Затова той може да бъде счи-
Октав М11рабо. Искам да кажа, тан за един от най-заслужилн-
че Тома Иэмирлиев вървеше те бъnгарски писатели в бор·
по тяхните пътища и притежа· бата срещу фашизма!
воше в душата си протеста и Р.э бих ж?лал да привлека
бунта на тяхната веnика съ- вниманието на нашите nрогре-
вест, изобличителка на неправ· сивни читатели върху неговите
дата и лицемерието. Защото прекрасни стихотворен11я:.Три·
Тома Иэмирлиев беше един от те паяци"-басня за големи и
малцината наши писатели, кои- за малки, .Страшна сила е пе-
то притежаваха смелостта д? чатът", .Истината• н ред и ц а
заявяват публично, че не могат д р у г и такива, които още
да мълчат пред лицето на неn- не са видяли бял свят, за да
раедата. лъжата, насилието, ко- се разбере от всички какъв
варството, поцnосттаl смял и предан до смърт за-

И Тома Измирлиев, от висо щитник имаше нашия народ в
тата на обществ?ния съдник, лицето на Тома Измирлиев в
до която го издигна неговия борбата му срещу фашистката
писателски талант и неговата сатрапия.
будна неподкуnна съвест, съ Всички тия непечатани до се·
деwе и отсъждаше. Често пъ· га творби на Измирлиев ТJJя15-
ти строго, но винаги справед- ва да бъдат издадени, за да
ливоl Винаги на страната на се види и разбере от нашите
правдата срещу безправието и антифашистки поколения KltКBII
проиэвоnаl Винаги на страната непримирима, непокорна и бун-
на народа срещу неговите узор- тарска стихия е пламтяла в с110-
патори и угнетители! Винаги в бодолюбивия и борчески дух
защита не истината, на свобо- на Тома Иэмирлиев.
дата и на човещината - срещу Р.з мисля, че нuw другарски
робството, срещу лъжата и бру· и обществен дълг е да пасо-
талностпl чим открито не високите, ре.

Затова няма у нас събитие волюционни, антифашистки ка-
по това време, което да не бе •1ества на творчеството на То-
отразено през призмата на не- ме Иэмирлиев, както и н11 0ла·
rовото творческо критично обо- городния му житейски подвиг,
зрение. Няма гешефтар и cne· за де могат идните поколения
кулант, който да не е жигос- де сложат и на неговия хладен
ван от злъчното му перо, няма гроб, като на Хайневия. свежи
продажник-дипломат, к ар и е? цветя и огнен r,,еч, защото и
рист-бюрократ, или какъвто и поета Тома Измирлиев, на то
да е лицемер и нар,цен иэец- своя гениален събрат Хейне,
ник, който да не е бичуван най- обичгwе nламено и нежно
безпощадно и усмиван с най· nрекраснИ1'е цветя на Брент11,
лют сарказъм от вдъхновеното и в борбата за освобождение•
му изобличително перо! то на бългерския народ и нв

И затуй, всяка негова зло- човечеството от мречното и
бодневка бе изстрелян снаряд кърваво иго не фешиэме-тоit
с точно поnедение върху rpa- беше храбър воин!... И Б,

[I а 1\'1 е т но ·утро за То l'tt а Измир ли е в
По случай 12 год. от смъртта на известния бълrерски

писител, журналист и поет-хуморист
ТОМА ИЭМИРЛИЕВ

(Фома Фомич)
рожден брат не пролетарския поет Христо Смирненски,

дружество .Изнуство н печат•- Хес?ово, устройв11
в 11еделя, 23 ноемвр11, 4 ч. след обяд, в кино-театър .Заря•

ГОЛЯМО ПАМЕТНО УТРО
Ученици и учанички от двете гимн11sии ще ренитирет сп,хове н

разкази от Т. Иэмирлиев. Ще се изнеса и беседа эо живота и твор-
чество-.о нв т. И"эмнрлнев.

След паметното утро ще се прожектира подходящ филм.
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Том·а Иэмирлиев
(Кратък животопис)

Тома Иэмирлиев е най-голя·
мият син на Димитър и Елиса-
вета Иэмирлиеви, които имали
четири деца: Том11, Христо, /\н·
тон и Надежда. Родът на Из·

мярпиеви е смесен-Охрндско-
кукушни, гурбетчийснн. Той хо-
дел на печалба далеч от Маке·
доння, в Измир (/'.?адола), от-
където носи и името си.

Маl!ката на най гопяния про-
летврски поет Христо Снирнен-
ски и на талантливия хуморист
Фома Фомич-Елисавета, се учи-
ла в Солунската смесена rим
наэня. Тя се отличава с буден
ум, ученолюбие, твърдост на
характера и оптимистичен пог-
лед за живота, въпреки тежки·
те му удари. Бащата дяцо Ди-
митър е предnрЖ!мчнв, деен,
самоуверен еснафин. За дв оси-
гури живота на челяд и съnру·
ге странствува, заема се с нно-
го занаяти: баничар, сладкар и
т. н. И той е ученолюбив с бу-
ден и ясен ум.

Тома е роден на 10 IX. 1895
год. в Кунуш, три години пре-
дн Христо. Детството му про-
тича весело, 11 доволство и иг-
ри. В родния си град завършва
основното си и прогимназиално
сбреэовение, тъй като до Бал·
канската война в Тракия и Ма-
кедония имаше училища, под·
държани с учители и средства
от Екзархията. Четвърти, пети
и шести клас завършва в rp. Би·
топя,

По-късно той следва в Ца-
риградския лицей и има въз·
можност да изучи турения ли-
тературен език до съвършен·
ство, за де се ползува от бо-
гатия му и свеж хумор.

Междусъюэничесната война
от 1913 г. изменя живота на се
мейството Измирлиеви. След
разбиването на българските вой·
ски и след нахлуването на ве·
линогръцките ш о в и н и с тични
разбойници в Македония и Гра-
кия, много македонци биват при-
нудени да наnустнвт родно мя-
сто, дом и HNOT, за да търсят
спасение в България.

Измирлиеви изпитват ужаси-
те на бежанския живот: бягство
в студ, кал, глад, бездомниче-
ство, неизвестност за утрешния
ден; безработица, незаинтере-
совеност и нехайство по нвсга.
няввне и подслоняване на бе-
жанците от страна на правител-
ството и т. н. Те се установя-
ват нвй-непреп в Горна Джу
мая, а след това в София.

И Тома Измирл?ев минава
през военното училище като
брата си Христо. Стщ нвцио-
напиете нвтестрофа-1918 rод.
обаче, той не дочаква да бъде
уволнен от служба като офи-
цер, по намаление състава на
врмияге, съгласно клаузите на
•нирния" Ньсйски договор, в
сам минава в оставка.

Мъчно може да се установи
нога точно за пръв път е пе-
четип Т. Измирлиев свои хуно-
ристични работи и под кой
псевцонин. Той сътрудничи на

много вестници и списания.
През 1922 г. става редактор

на хумористичното en. .Бълrа-
ран ", а през 1923 г. на .Мес-
наред". Същата година се ожен-
ва за по-малката дъщеря на
сгврия ивкепонски учител f\тв-
нас Георгиев Любка, който
дълги години е учителствувал
в Хасково.

Комvнистичесната партия през
1924 година възлага на Тома
И 1мирлиев и Крум Кюnявнов
да редактират списание .Звъ·
нар", което се оформя и ут-
вържаавв като едно от нвй-из-
държаните хумэристични и са-
тирич 1,1 списания у нас. Всеки
брой сипе огън и жупел сре-
щу ф .ш -сгнатв власт, устано
в ... nа се в страната ни чрез кър.
еав нощен преврат В това спи-
с гние изпиват едни от най сип-
ниге и нвй-изпържвниге творби
нв Том J Изиирпиев нето: • Три-
те гr яц ... ", .Кпо добиче в ско-
тобойне ", ,, Приказките за сво-
бода та на печата", много раз·
нази и вицове. Излизането на
.Звънер" продължава до атен ·

тата в църквата •Света неде-
ля" през 1925 rод. След кър-
вавите впр-пски събития Тома
намира спасение в Хасково.
П о · н ъ с н о той бива наз.
начен за контрольор в Хвснов-
снета онр. сметна палата. Но и
в този град, той не остава спо-
коен, зает само с чиновниче-
ствувенето. Основава всекипнев-
ння в-н .Утринна Хасковска по-
шв". който редактира при близ-
нато сътруднччество на свои
приятели. Той сам редактира ве-
селете страница на вестника, пи·
we злободневни разкази и вицове
Повечето от работите, печатани
в нея, са негови оригинални. а
някои преведени от турския
хумористичен вестник .f\кба
ба". В същото време Фома Фо-
мич непрекъснато сътрудничи
в .Щурец", .Весело утро",
,,Бургаски фар" и пр.

През 1930 год · избира 29 от
най-хубавите си разкази и фей-
летони и ги отпечатва в отдел·
на книге "Премеждия•, а след
това излиза от печат и сти-
хосбирката му .Смях и злъч".

На 1932 род. бива преместен
като нонrрольор в' Софийска-
та областна сметнв палата, от
нъве го продължава да сътруд-
ничи в .Утринна поща" и да
се интересува от нейния живот.

По време на една команди-
ровка през 1935 гоnина забо-
лява от коремен тиф и на 22
ноември същата година умира
в Соф 1я, нето оставя съпруга
и две невръстни деца - Епи и
Веселин.

И като болен, на смъртно
легло. Тома продължава да жи-
вее с писателското си творче-
ство: той диктува на съпруга-
та си разказа • Без пиагноэа"
и стихотворението .Конспира-
тор ", които биват отпечатани
в .Угриннв поща".

С тях той изпя лебедовата
си песен.

Фома Фомич като хуморист и сатирик

зв да почувствува отношение-
то и тенденцията на п о е т а.
Идейната безпътица, ограниче-
ност, консервативност и тъпота
от 1923 до 1935 година отвръ-
щвввг. Те косвено насочват
към нов, творчески и свобо-
ден живот, в който човеците
не ще се чувствуват .эапоки·
гени, живеещи без нечтн и
цел", в кой о мъгла не lll,.e
.трови всеки порив смел ,
макар и да бъдеш пратен на,
работа в далечен кът нв род-
ната земя.

Още no ценни се СТИХОТВО·
рениятв на обществени и no·
питически, макар и зnобоnнев·
ни теми. В хуморесните е от-
разен целият държавен и об
ществен живот от първата све-
товна война до 1935 гоц 3„
Фома Фомич живота в буржу-
f знате държава е:

• вечен маскарад.":
„хорато-важни, тежки
а те - иаснирани чакали,
а те - хиени с вид човешки ",

Каквито са в личния си и се-
меен кръг, такива са и в дър-
жавническия - двулични, лице-
мерни, измамни, вфвристи и из-
ползувачи. Изборите у нас ста-
ват .под сянката на полицията"
и с лозунгите: .да смажем чер·
нотрудовата сиет ". В страната
ни-арести, убийства, безследно
изчезване на будни и прогре·
сивни хора, масови кпвнетв, зат-
ворите препълнени, просгреп-
вания по улиците на София и
провинциални градове; безсрам-
ни кошунсгвв с демократични·
те принципи; преследване сво-
бодната мисъл на честния граж-
данин; подозрителност, страх
за живота, инсценирани .раз-
крития нв бунтове против впвсг-
та ", за да се ?унищожат демо-
кратичните сили и да се укри·
ят хищническите афери на власт.
ници-е-внционери. В такова име·
не, време Фомв Фомич се про-
виква по повод Денят на К1-1·

рил и Методи:
И вас биха обесили,

?бвинени във метеж"

Точно тогава поетът разкри-
ва двуличието, жестокосърпе-
чието и безсремието на м рв на
външните работи Моллов, кой·
то пред чужденци заявява:

•Mora да ви уверя, че Бъп-
герия не е била никога тъй спо-
койна, както сега". Имен110 се-
га след разстрела на Димо х.
Димов, македонски комунисти-
чески деец и т. н.

Родината ни под влвсттв на
Цзнков, Ляпчев и Мушанов е
станала .Гро1есн · театър". В
нея се устрой?ат празници в
чест на победата, след като
сме три пъти бити на бойното
поле, след като от юг (Тракия
и Македония) пристигат бежан-
ци, .гладни, боси, обезпомени,
бабички, деца, жени",

У народа владее безверие и
ненавист към насилниците,

СЪОБЩЕНИЯ
Вьзпоменателният лист за

Тома Иямирлиев, по случай 12
години от смъртта яу, е из-
дание на д во .Изнуство и пе-
чат+-г Хасково. Редактира ко-
митет в състав: Делчо Пан-
дов, Делчо Василев, Дими-
тър Петколичев, Петър Г.
Сиротов и Георги Кацаров.

*
Заглавното клише на листа

и скицата са работа на ху-
дожника Петър Г. Толчев.

*
По случай 12 години от

сл1ъртта на Тол1а Из,1шрлиев
/СОмuтетът по издаване на на.
стоящия възпоменателен лист
отправи покани и до видни на-
ти писатели и поети-прuяте-

ли на покойния - да взе.Аtат
y•tacmue в лuста със свои рабо-
ти. Повечето от тях. за голя-
мо наше огор•tение, не благово-
лиха да се отзоват на пока-
ната: От това, разбира се,
името на даровития поет-ху-
морист не ще се засеюtи, но
то говори за uзвестно прене.
бреJ,сение /С'Ь,\t иницuативите на
литературните творци от
провинцията.

*
Сулште по продажбата на

листа да се отчитат на ад-
рес: Петър Сиротов, редакция
.Народна борба• -Хасково.
••••11••············••••11••··········

i Печатница „ ЧИКАГО" -:Хасково i. .....................................

( Продължение от б страница )
аферисти, гешефтари, хищници-- стаена действителност, те

жалкм нищожеств11.
Поради цензурните огра?

чвния вестникарят, честният
неподкупим вестникар, изпа
в комично положение-де пи1
.статии за времето, за вятъ1
и за мъглата• или пън:

,.цо тем достигнаха .призваните•
с аферите и гешефтарството,
че всички псуват днес султаните,
задето си предали царството".

(Историческа приказка)
В .Правовата държ, вв•, гдето
стачките, сблъскванията на сту·
денти и работници с полиция
и агенти са най често явление,

,, вечните несретници,
t тормозени от алчни nихвери и

бирници,
-. нещат да избират добрите и

ситите
и все по червени обагрят се

урните".

за търгаши и злосторници
ще ПИШеМ ОДИ И купnети,- 3080
да не замръкнем в дръкrол ни;:::=с железни гривни не ръцете.
f\нкети, конто завършват в У 1

ниrи в полза на властвуващи?
командировки в чужбина JI/Ill.народното депо", злоуnот?
би. всекидневието на бюрокrВесе.
тизма, всичко гнило на залs JеЛ'ващия буржуазен свят, чия "Atинтелигенция е синекурна, б-U
какъвто и де е идеализъм, ч?ДеЛ'
то законност е нас..tлието и г?

Д·р1а, в средствата за подържа1
.ред и спокойствие·: намши fдl
и куршума,- цялата тази мнff, /го пика и смрадна действин
ност е осмяна, разкри.та с неПил
ната грозота и неизбежна r П. ;
бел, зв да отстъпи мястn
новия живот,оптимистичен, твс Пет

чесни и гарантиращ благоде Тоя
ствие на трудSJщите се ма=
от градове и села.

Хумористичното и сатирич1[?Д1творч!!ство на Фома Фомич U

поетична хроника на жиsот11
нас в продължение на 15-'?нн;
ГОДИНИ. ?МЛ1

То тепърва ще трябва да ? н2
де проучено по обстойно, в ,аоетслучайно по повод на чесн
ване годишнината от смърт?вна
или рождението на автора, взчи
да бъде правилно обясненоiПЫ
да намери заслуженото си 1,к;r
сто в историческото рвзвитl)АЪI
на българсната хумористи?
която е скромна и с мал11'
представители. :1ана.

Дим. Петколич,11 и

незабравим прияте;;;?1з;

Данъчното бреме се увеличава,
облагането се разширява-и по-
етът иронично съветва да об-
ложат данъкопr.атците за въз-
духа и с:лънцето, да закрият
училища и болници, за да съ-
кратят разходите в бюджета на
държ?вата.

Тоя обществен, държевно ·
политически живот ражда ха-
мелеони, присnособленци,служ·
богонци, изnо;?зувачи нв власт·
та, Смяната на режима засяга
само върховете, в другите св
все едни и същи. Деnуппство-
то е кариера;· .партийни евну-
си•, безпринципни политикани,
щедри в йбещания пред изби-
ратели, дават физиономия нв
обществената действителност.

Вестникари и нритинври-дву
лични, продажни, безидейни,
без морал - на.rаждат се към
управници и покварена четяща
публика, зв да си осигурят ти·
раж. Те не просветляват съз-
нанието, не водят масите, а ги
развращават. Сами вълци, ха·
м!!леони и хищници, или блуд-
ници (Топаз), "борци за инт.е-
рес\-или страхливци жални в
неустойчивата политико обще-=====

За моя скъп и
Преди 12 години през един

мрачен есенен ден, когато вя·
търът си играеше с отбрулени·
те жълти ЛИ?ТВ, а на ЮГ ОТЛИ·
таха ,i последните яте жерави,
почина моя скъп и незабравим
приятел- почина поетът Томе
Измирлиев.

Дванадесет години от тог вв,
а все ми се струва, че това е
сън, че това е лъже...

Измирлиев си отиде много
млад и едва успя дв разкрие
пред света само една малка
част от изключителната си дар·
ба. Хумористичните резнази и
стихове, които той ни остав11,
са най- ярко доказателство за
това. Сочните му злободневни
и сполучливи вицове се търсе-
ха и очакваха от всички, защо-
то чувствуваха, че са плод на
една добра душа, на едно топ-
ло и нежно сърце, преизпъл-
нено от любов към ближния,
угнетения и онеправдания в

живота. 1 чуе?

Литературното творчество аел .

Тома Из?1ирлиев е една неп?съш
нъс;нвтв верига от разкази, фе1жуа:летони, стихове, злободневни
вицове, в които е достатъч/11НО
заклеймено калното и мръсно)!! Т,

в живота. Като редактор нв .Б'l:i:! не
герен·, Звънар", .Мас,арад' upec
някои други хумористични en.,
сания, той даде възмсжно'"1 д

съ? своите ценни съвети и н1 not

пътст вия дt! се проявят и иjitH
воюват име десятки наши мл;а н
ди писатели, които днес зв,:rооl
Mi!T видно място в нашата л
тература. Мнозина от 1ях ?RИS

ученици на Тома. . . 11из

Тома Измирлиев поднесе 1r,исп

читающия свят, цен11и раэка?t1с с
и стиховt>, които не само roвkto

1рят за неговото изключител\
дарование, за неговия тaлatl:inв;
но го наложиха и к11то еД119ш
голям писател. ?tст

д,\11с1

ta"
'

lитн

Отс

Хисарските бани не ни nрепоръ:?вс,
чаха }44

не страдаме ннкоil от пясък. -:а
б,

Вършец е далече, а Банки и Лъдж?1„РС
,nЭН

се славят с врява II крясък. · ·
:Ъст?

В Костенец, казвам, прекрасен 'Р!16Е
ИЛНll?\1 Н

но мъничко остричек пада, '!Нвс
а моilта женичка бронхитец н11а, :е1щ
от влагата сигур ще страnа. 'О.

И в Чепино баня добре е, наисти1 То'-'

и вярвам да бъдем доволни, 1 не,
но някак боя се, - nриэнава111'f?о

си искре?онтс
там ходят от всякъде болни.• · ? с,

,аак
Преброд11хме всичко no карта tаем

дuа11инк•.?те
и после - от път изтерзани 1ст
решихме тyil лято да правим в?то'

градннк?Рс?
почивка и слънчеви бани , , •

'olJr;

Т. Измирлиев

Hf\ КУРОРТ
Кефсъз ми е нещо така 11олооин-

11ата -
за дачи бълнува от мар,та,-
и ето, от месеци ние дваминката
проучваме родната карта...
Разглеждаме 11аште иурорти без-

числени
приморски и в хладни балкани -
и ето,пребродихме двамката мислено
веч всички летовища с liани.
Меrемврия тъкмо за нас е лето-

вище -
гнездо на любящи се пт11ци -
110 чуло от някъде моllто съкровище,
че имало там дървеници...
И Варна е харна - модерни са

баните
удобства, театри, комфорти -
но само за гости - щастливи

11збранниц11
тя вече достъпеи иурорт е I


