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Reviews

НОВА ПОЕТИЧНА КНИГА
(БОРИСОВ, 2019)
Р. ВЛАДОВА

В. Борисов. Сезоните в мен: избрани стихове. ГорексПрес, София,
2019, 144 с. ISBN 978-954-616-285-4

Abstract. Veselin Borisov is a physician, professor. He is known as a
poet and publicist as well. An anthology of poems - old and new, was published
by him in 2019.
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Условно науката е разделена в три дяла – природни науки,
обществени науки и хуманитарни науки. В природните науки се изучава
природата и процесите, които протичат в неживата и живата природа.
Предмет на обществените науки е обществото и обществените процеси.
Хуманитарните науки се занимават с човека и неговата душа.
Макар

че в медицината има елементи от природните и

обществените науки, тя с право може да се отнесе главно към
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хуманитарните науки. Медицината има за предмет човешкото здраве.
Помним, че някога Солженицин бе казал: „някога лекарите лекуваха
хората, а сега лекуват болестите“. Въпреки тази специализация, много от
лекарите и в новото време остават лекари на човека – лекари на тялото и
на душата. Може би това обяснява защо много от лекарите са хора с
изострена чувствителност и духовност. Затова за такива хора и поезията е
белег на тяхната духовност – тя е част от тяхното разбиране на човека,
човечеството и света. Така е по света, така е и в България – в България има
не малко лекари поети и проф. Веселин Борисов, професор по социална
медицина, е между най-ярките поетични дарования сред българското
медицинско съсловие.
През 2019 г. в издателството ГорексПрес в София се появи една
красиво оформена и добре илюстрирана книга на Веселин Борисов –
„Сезоните в мен: избрани стихове - ранни и късни стихове - антология“.
Тази книга съдържа 123 стихотворения – някои писани в
младежките години на поета, други са от зрялата му възраст. Тези
стихотворения са тематично представени в осем раздела:

Старата

тетрадка; Силуети на любовта; Кръговрати; Ние лекарите; Късни
прозрения; Богоизбраните; Корените; Безкраят (в ритъма на Хауку).
Предговорът към книгата е написан от проф. Златимир Коларов,
председател на Клуба на лекарите – писатели в България:
[П]регледът на литературата изненадва с голям брой
непрофесионални писатели в света.

Типичен пример са

българските лекари – писатели – Валери Петров, Станчо Лазаров,
Весела Димова, Георги Едрев и много други. Един от тях е
Веселин

Борисов.

Той

е

медик,

професор,

академичен

преподавател и един от създателите на Факултета по обществено
здраве. Публикувал е 43 книги, от които 36 научни и 7
художествени и голям брой научни статии и обзори.
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Авторът е посветил своя поетичен труд на съпругата си:
„Посвещавам на Свободка – съдбовната ми спътница в житейския
лабирант.“

120

Младият белоградчишки лекар д-р Борисов със съпругата си Свободка на
старата автогара в Белоградчик
Веселин Борисов е от с. Скомля, Белоградчишко. Но ранните му
години – годините, в които се оформя характера на човека, се преминали
в Белоградчик. Затова Веселин Борисов горещо обича града, където са
очертани жалоните на развитието му като човек и специалист. И градът му
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отвръща с любов – затова проф. дмн Веселин Борисов е почетен
гражданин на Белоградчик.
За да се получи представа за поетичното творчество на Веселин
Борисов, тук е дадена една подборка от стихове, посветени на
Белоградчик.
НИЕ ЛЕКАРИТЕ
В памет на моя колега от Белоградчишката болница,
изключителния медик д-р М. Маджаров
(по-късно професор)
Всяка нощ гледаме право в очите
по десетки пъти смъртта.
Не като филмови зрители,
като стрелци – целта.
Ръце като отсечени млади тополи,
лежащи с втвърдена кръе,
устни, забравили пролетен полъх –
поглед със име смърт. ...
Малко странна професия имаме ние –
взрени сме денонощно в смъртта,
не за друго, а да открием
Ахилесовата ѝ пета.
Да раздвижим кръвта втвърдена
и под челото, покрито с пот,
да открием в полумъртвите зеници
поглед със име живот.
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Белоградчишката болница
СРЕЩУ НОВА ГОДИНА В БОЛНИЦАТА
Няма звън на пълни чаши тук,
няма смехове
и поздравления,
няма го разтърсващият звук
на магнетофонното свистене.
Само несмутима тишина
властва в стаите и коридорите
и като невидима стена
тя разделя радостта
от хората.
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Няма песни, веселби и вино,
като всички друга е нощта ...
Тук посрещат Нпвата година
само в няма битка
със смъртта.
ШЕДѝОВЪР БОГОПИСАН
Между Венеца и Ведерник
от дъното на океан,
той се издига сред скалите
с лъчи от ведрина облян
Със поглед устремен в звездите
пътува векове безброй –
шедьовър и дете на Бога,
божествен е самият той.
И щом си раждан под Венеца
в градчето с нежна белота
по Божията воля ставаш
поет по мисъл и душа.
За да си верен на съдбата
ти нямаш избор дуг, освен
да претвориш поезията свята
във всеки твой изстрадан ден.
Белоградчик е Божи пратеник
пристигнал тук със звездолет
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и щом си раждан сред скалите
ти ставаш по съдба поет.

Белоградчик
НАЧАЛНАТА КРАЙНА ГАРА
ДОКОСВАНЕ ДО БЕЛОГРАДЧИК
Назад са безбройните шеметни пътища
из широкия шумен свят,
Назад е суетния призрачен блясък
на житейския кръговрат.
Назад е бездушният град милионен
с бензинов жесток аромат,
със книжния прах сред панела бетонен,
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приютил моя мъничък свят.
След бездомната нощ на десетки години
като след упоителен сън
изненадано впивам търсещ поглед
към небето, сияещо вън.
Виждам изгрев на оролетно слънце
над градче с ослепителна белота.
И небе ведросиньо, пронизано
от скали със гигантски тела.
Чувам сред стихнали улички каменни
ехо от юношески мечти ...
и от техния сладостен шепот примамен
пак жадувам недостигнати висоти.
Като пробуден от дългу сънуване
пак откривам света многолик.
И започвам пак моето вечно пътуване
към винаги крайната гара
Белоградчик.

ПОЕТИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ
Там на високия хълм нсд скалите,
скрита сред борове и ели,
с поглед, отправен към висините
ти търсиш нови незнайни звезди.
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С телескопите мощни обхождаш
необозримите небеса ...
А аз търся път към безкрайния космос
на човешката неизбродима душа.
Ти с твоето точно оптическо зрение,
проникващо отвъд вечността,
помогни ми как да открия света
на небесната серла поезия
с неугасимата нейна звезда.
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