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Гостува инж. Христо Христов

Из творчеството 
на инж. Христо Христов

Инж. Христо Александров Хри-
стов е роден на 9 юли 1933 г. в с. 
Пролеша, Софийско. Произхожда от 
средно селско семейство. Завърш-
ва Висшия химико-технологичен 
институт в София със специалност 
„Металург“ и като такъв работи в 
ПСВ „Кремиковци“ и ЗНП „Бакърена 
фабрика“, София. Значителна част от 
времето си посвещава и на селското 
стопанство. Разведен, с една дъще-
ря. След демократичните промени в 
България, се пенсионира и заедно с 
брат си през по-голямата част от го-
дината живее в Прага.

Родолюбив българин, изключи-
телно скромен, общителен и разго-
ворлив. От 2000 г. е член на Българ-
ския културно-просветен клуб, гр. 
Прага. Активно участва в културно-
просветната му дейност. Дългого-
дишен член на Управителния съвет, 
два мандата председател на Ревизи-
онната комисия.

Съпричастен с изявите на бъл-
гарската диаспора в Република 
Чехия; със своите изказвания, сти-
хотворения и разкази е познат в 
Българското училище, Културния 
институт, Посолството, Дома на мал-
цинствата и на българските сдруже-
ния не само в столицата, но и в дру-
ги чешки градове. В свободното си 
време, както сам признава, се отда-
ва на любимото си хоби – поезията. 
Много наши сънародници познават 
неговите емоционални представя-
ния на личното му творчество.

***
И чехите със съдба разнолика
живеят на Европския кръстопът,
с нас, българите, носят прилика
с чужда кръв да се съчетат.

Тракийци, българи и славяни
на Балканския път запрели.
Бохеми, келти и словени
на Европа сърцето са взели. 

Да, мелези родени сме ние,
потомци на разнородни племена,
но от това не се срамиме,
щом носим държавните си имена.

Християни прави или католици,
изповядваме един небесен Бог,
стига ни да сме дейни практици
и вярваме в общия корен дълбок.

Не мре в душите ни памет жива:
чехи били са първите ни учители, 
с помощ безкористна, услужлива, 
на робските недъзи лечители!

(Прага, 2011 г.)

***
Българийо, синовно те обичам, 
в любов и вярност ти се вричам
затуй, че в теб дете родих се,
в теб израснах, в труд калих се.
За първи път слънцето видях
и в живота си от теб частица бях.

Мамеха ме дивно твойте красоти
жито, цветя Бог що наспори
в твоите градини – шарени поля.
В Балкана, дето юнашка кръв се проля,
златното зърно на Добруджанското поле
и талазите бурни на Черното море.

Обичам твойте чада работни, 
умници святи и селяци потни, 
стъпили здраво на твоята снага, 
сееха чевръсто, но и жънеха блага:
рози миризливи, вино, грозде кехлибар,
златното зърно, що пълни твоя хамбар.

Много превратности ти преживя, 
робство и унижения чужди видя, 
но остана твърда кат елмазния камък,
народното единство бе твоят замък, 
заложен здраво от нашите деди,
Българийо, навеки сплотена бъди! 

***
Българин съм, човечно скромен,
далеч от слава и суета.
Написвам стихове за спомен
и после – после сам си ги чета. 

Не съм поет, не съм мъдрец
небесни тайни да чета.
Признавам, нося в себе си живец
думи благи, думи звучни да редя.

Душата ми е огледало живо
с контрастни две страни – 
благородно, честно, услужливо
с доверие приятели да дари.

Откровен съм и не крия
везден кога остана в самота,
в блажени мисли да се опия
от виното вълшебно на любовта.

Любов дарявам, любов зова
от всяко честно човешко сърце.
Смутен ненавиждам горестна сълза,
дори в очите на мъничко дете.

Отправил поглед в небесата,
упование да чакам, не мога – 
чувствам, знам, че в мен е Бога, 
в разума, в сърцето и душата.

В скромност ще си замина
от живота с разнолика съдба.
За смъртника само се спомина
в забрава нищо или думичка добра.

(Прага, пролетта на 2000 г.)
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***
Две смарагдени очи
изворчета кристално чисти,
с топли, сгряващи лъчи
от сърце с помисли чисти.

Радвам се, че ги има
и везден стоят пред мен – 
слънце в студената зима
на моя най-щастлив ден.

Няма за тях забрава,
мили очи с привети,
и жаравата им остава
като маяк да ми свети.

Две скъпи греещи звезди
що вечер кротко мигат
и бисерните им сълзи
в мен тревога дигат.

Очи под вежди вити
с усмивка що тревожи,
огледало на болки скрити, 
смирени в молитви Божи.

Тез очи чии са – 
не зная по име и сан,
навярно те сестри са
на моя несбъднат блян!

(Прага, 2013 г.)

***
Тракат релсите и влака
в полет шемет лети.
Омайни картини пред зрака
се редуват в чудни красоти.

Тук синури сиви, разорани,
там вършини от зелени гори.
Горди, смело извисени Балкани, 
разсечени от лъкатушни реки.

Опиянена, душата се любува
на полята в губери зелени, 
а в небето волно, волно плува
облаче с крила позлатени.

В миг изсвирва влака…
и ехото надалеч отлети,
нечакано мушва се в мрака,
в студени земни дълбини.

Но отново среща го зората
с пурпур и мека светлина
и край пътя шумат листата
от напротив бягащите дървеса.

Пухти, съска и бърза влака,
понесъл развълнувани души. 
Път далечен ги чака
 до сърцата на старите земи.

(2008 г.)

Мили родни картинки
Има ги навсякъде по света и се срещат в най-различни варианти, а в тях 

най-често участие вземат държавните пазванти. Един такъв случай ме впе-
чатли и искам да ви го разкажа. 

Това става в една хладна мартенска утрин, след като Атанас гелди е от-
ворил пътищата за босоногите циганчета и те като пролетните птички са 
плъзнали по площади, ЖП гари, трамвайни спирки и кафенета. 

Един плещест, добре облечен и обут милиционер, водеше към участъка 
дрипаво, босоного циганче. То се съпротивляваше и безпомощно плачеше, ся-
каш да каже, че не е виновно и умилостиви тържествено крачещия водач. За-
бързаните минувачи се спираха за малко, поглеждаха уличното представле-
ние, което често наблюдаваха и се питаха: „Какво престъпление е извършило 
босоногото циганче?“.

Дочул ги, полицаят с висок тон съобщаваше, че е откраднало една кифла, 
която е разделило с тичащото покрай него братче. Информирани, минувачи-
те – едни със съжаление, други с безразличие, трети с ненавист коментираха 
случката и продължаваха забързани пътя си. 

И в душата на служителя бълбукаха чувства на раздвоение – и той бе 
баща, но дългът го задължава да бъде пазител на реда, пък и трябваше да се 
представи пред началството, че си гледа работата и оправдава заплатата. – 
Служба, това е то – повтаряше си безмълвно и мъкнеше сополивото циганче. 
Тичащото покрай тях, още по-дрипаво, захапало половината кифла, сърце-
раздирателно плачеше и молеше:

 – Чичко стражар, смили се, пусни го, той е сираче, няма ни баща, ни майка. 
Тетка му го е родила! Молим ти се, чичко стражар!

Но молитвите останаха на улицата и неумолимият пазител на реда из-
пълняваше служебния си дълг. А и в Управлението трябва да регистрират..., 
че са предотвратени опити за кражба. 

Само след броени минути, пак съвсем случайно, на вестникарския павили-
он видях заглавия, изписани с едри букви: „Поради недоказаност и неизяснени 
обстоятелства, дело за кражба на милиони държавни пари се отлага...“.

Мили родни картинки у нас и по света! Питаме се докога ще ги има?

***
С теб разум водя 
мълчалив диалог.
Апостолски да угодя
на сърце и на Бог.

Дали ще успея
времето ще реши,
но винаги живея
с приети правдини.

Тъй живях и такъв
от света ще си замина – 
ни последен, ни пръв,
чужденец в своята родина.

(Прага, 2011 г.)

Постоянно с вяра
в своя светъл Бог.
На природната мяра
в закона строг.

Покорно благ, послушен
на мъдрите слова,
но никога равнодушен
и превит на колена.


