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С недоверие наблюдавах двете крайни гледни точки относно 14-ти
февруари. По мое мнение на днешната дата всеки е волен да празнува
каквото си пожелае. Надявам тези творби да го докажат.
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Св. Валентин и България
От франките* ние взаимствахме празник
(денят на свети Валентин).
Светецът, нарочен за мъдър пазител
на чувствата, на любовта...
Разбира се, срещат се три мъченици
с въпросното име, уви...
Бележи се празникът с простичко име
(денят на свети Валентин).
В България бързо набра популярност...
мнозина празнуват го днес.
Изпращат си розови, мили бележки
(валентинки названи са те).
Разменят си доста прегръдки, целувки,
кълнат се във вечна любов...
Усещат се всякакви чувства, които
са някак си странни за мен.
Но няма значение, важно е друго,
че празник за някого е...
А празникът често дарява ни с радост,
с усмивки, с веселия, смях...
Честит да е празникът, мили другари!
Бъдете щастливи, деца!
И нека сам Бог да Ви брани во веки...
Молитва отправям за Вас!

*франки- западноевропейци.
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Ден на св. Трифон (в моя край)
Навсякъде има хор&agrave; и забави,
навсякъде песни звучат.
Навсякъде вино се лее неспирно,
навсякъде хора шумят.
единствено в нашето село огромно
(от хиляден, сума народ),
е пусто досущ като скитска пустиня,
без нищичко светло навред....
Тук няма хоро... и тук няма забави,
а празник било(казват) днес...
"Къде ли е празникът?"- аз ще попитам.
"Къде е?", "Къде е?", "Къде е?"!
Но ето къде е! По хорските къщи!
Там леят се бъчви вино!
На двери заключени всеки се радва,
че никой не ще влезе в тях,
че пустото вино ще е в безопасност
и никой не ще го изпий...
Така се празнува в градчето ми кътно.
Тук всеки празнува си сам.
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Синкретичен светец?
Погрешно си мислим*, че днес било празник
наТрифон(светия човек),
но в същото време бележим човека,
наречен свети Валентин.
И често се караме кой празник трябва
да честваме в днешния ден.
Едните гласуват за свети Трифон,
а други зоват:"Валентин!".
Накрая обаче човешкият гений
на нашия български ген
успя да спечели и стигна средата,
създаде си цял нов светец!
По пример на древния цар Птолемеос*
синкретизъм създадохме ний
и двата днес празника свързахме мъдро
в едничък, магически ден.
И ето, че днешната дата е празник
на вино, любов и на... да...
Тъй повечко хора сега са доволни....
доволни... поне за сега.

*Българската православна църква отбелязва деня на Св. Трифон на първия
ден от месец февруари.

**Птолемей I Лаг- стратег на Александър Македонски, владетел на Египет и
основател на Птолемейската династия. Щом получава царска титла
започва да изгражда синкретични образи на боговете, които да се почитат
от цялото население в новото царство.
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Св. Трифон??
На днешната дата народът погрешно*
празнува деня на светец.
И с доста усмивки, и с чашка със вино
бележи на Трифон денят.
Навсякъде има хор&agrave; и седянки,
мнозина днес режат лозя.
Отвсякъде чуват се хубави песни.
Прекрасен е празникът днес!
Не можеш изобщо ти да се нагледаш
на нашия роден фолклор...
на нашите песни ти да се наслушаш...
да спреш да играеш хор&agrave;.
Честит да е празника, българи мили
(макар да не е точно днес...).
Бъдете щастливи, усмихнати(всички)...
И Бог да ви брани! Амин.

*Българската православна църква отбелязва денят на св. Трифон на
първия ден от месец февруари.
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Валентинщина
Целувки, прегръдки да търсиш навреде.
Тук има ги колкото щеш.
Свети Валентин е- истерия пълна....
Днес всичко е пълно с любов.
О, толкова много натискане, Боже..
по паркове, градски транспорт.
Разменят си влюбени доста целувки
без никаква капчица срам.
Уж честват деня на светеца,(но жалко)
забравят за него и те...
Започват любов да раздават навреде...
Това е! Това е... младеж!
С младежи, подобни на нашите днеска
защо са ти филми? Не знам!
Еротика, филми, любов и интриги...
Към тях погледни и ги виж!
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Валентинчица
Аз искам да пратя една валентинка
на своята свидна любов.
Сърцето й нежно да стопля и с думи
да сгрея душата във ней.
Аз искам да пратя една валентинка
на своята свидна любов.
Усмивчица тя да получи от мене
да скача от радост цял ден.
Аз искам да пратя една валентинка,
пропита от чувствата в мен.
Духът си на белия лист да излея
(и своите мъки, мечти).
Но чакай! О, чакай! Аз нещо обърках!
Обърках! О, Господи мой!
Аз нямам кому да изпратя писмото...
Аз нямам там нейде любов!
И моето пусто писмо(валентинка)
остава си само мечта.
Не ще го напиша. Не ще да го пратя.
Това е... Как беше? Съдба!
Не всичко в живота се сбъдва, така че...
химери недей да таиш.
Помни, че не всичко е толкова лесно,
колкото мислиш си ти...
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