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а първите девет месеца на 2011
З
г. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД произве
де 12 424 466 MWh електроенергия.
Още на 9 септември бе достигнато
планираното за периода количество,
в съответствие със съгласувания с
Елекроенергийния
системен оператор
(ЕСО) график, от 11
553 760 MWh. До
края на септември
бяха произведе
ни допълнително
870 706 MWh и бе
осигурено 107.54%
изпълнение на
плана за работа на
централата.
Генерираната електроенергия е
със 7.38% повече в сравнение с про
изведеното през същия период на
миналата година и е отлично експло

атационно постижение на 1000-мега
ватовите пети и шести блок на АЕЦ
“Козлодуй”.
На 3 октомври, състоянието на
производствените мощности в АЕЦ е
следното:
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АЕЦ “Козлодуй”
постигна 107.54 на сто
изпълнение на плана за
9-те месеца на годината
Пети енергоблок работи със 100%
натоварване на мощността.
Шести енергоблок – в планов годи
шен ремонт, започнал на 24 септем
ври 2011 г.■ Слово плюс

Вестникът е отворен
за вашите послания
към избирателите нашите читатели от цяла
Северозападна България!
За контакти: 0886/ 024 339

0876/ 537 952

Президентството и местната власт
да правят политика, а не да мълчат
Това обяви в Монтана и Лом Ивайло Калфин
Крум КРУМОВ

Кандидатът за пре
зидент от БСП Ивайло
Калфин посети Лом и
Монтана, където учас
тва в откриването на
кампанията на местните
социалисти за изборите.
Той поздрави кандида
тите за кметове на БСП
– Пенка Пенкова в Лом
и Анатолий Младенов в
Монтана и кандидатите за
съветници в двата града.
Калфин заяви, че
БСП и подкр епящите
го леви и центристки
партии, както и граж
данските сдружения
искат президентска
та и местната власт, за
да правят политика.
„Президентството и
местните власти трябва
да поставят въпроси на
останалите инст итуции и

заедно да ги решават. Това
е разликата между нас и
партия ГЕРБ. Те искат ця
лата власт не за да правят
политика, а за да мълчат и
хората в тези институции
да слушат указанията на
премиера”, заяви Калфин.
По повод на ставащо
то в Катуница Калфин
коментира, че това не е
битов, криминален или
етнически конфликт, а
е реакция на хората от
„другата България” срещу
управлението на ГЕРБ и
поставилите се над закона
техни протежета. Според
него политиката на ГЕРБ
води до разделение на хо
рата и провокира подобни
конфликти.
Калфин коментира, че в
момента основните проб
леми на страната са бед
ността и безработицата,

►Кандидат-кметът Николай Иванов
разговаря с местни работодатели.

СНИМКА: АРХИВ

закриването и фалита на
болниците, задушаване
то на малкия и средния
бизнес. Според него уп
равляващите се опитват
да ги замъглят с позьор
ски снимки на премиера
и министрите в медиите,
рязането на ленти, хвал
бите за направени магист
рали и т.н.
Калфин обяви, че 140
милиона евро, отпус
нати на България по
Дунавската стратегия, са
откл онени за строежа на
софийското метро, вмес
то да бъдат използвани
за развитие на бизнеса и
инфраструктурата в сели
щата по река Дунав. Той
изрази увереност, че ще
спечели президентск ите
избори, тъй като народът
няма да даде цялата власт
на една партия.■

►Ивайло Калфин разгледа новия цен
тър на Лом и новата стена по брега на
Дунав, която ще пази града от високи
те води на реката. СНИМКА: АВТОРЪТ

Подкрепа за бизнеса
е ключът към
създаване на нови
работни места
Кандидатът за кмет на Враца
Николай Иванов, който е подкрепен от
12 партии и организации, се срещна с
индустриалци, за да набележат въз
можностите за ръст на икономиката
и разкриване на нови работни места.
Те се обединиха около мнението, че
без стабилната подкрепа на общи
ната за местния бизнес и външните
инвеститори, регионът не би могъл да
просперира. Тази подкрепа включва
активност на кмета в привличането
и диалога с бизнеса, в съчетание с
ефективна администрация, която не
създава допълнителни бюрократични
спънки, а помага в реализирането на
нови проекти.
По време на срещата беше обсъ
дена и необходимостта от създава
не на по-добри условия за бизнес в
индустриална зона „Запад”.
(Продължава на 2-а стр.)

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА
ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP
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Подменят
защитните тръби
на шести блок в
АЕЦ “Козлодуй”
В рамките на плановия годи
шен ремонт на шести блок на
АЕЦ “Козлодуй”, започнал на 24
септември, е извършен предва
рителен металографски контрол
на защитните тръби (чохли) на
органите за регулиране на Системата за управление и защита
(СУЗ) на блока. Резултатите от
контрола потвържд
 ават необхо
димостта от подмяна на чохлите
с нови. Днес, 29 септември, в
атомната централа е проведен
Технически съвет, на който е взе
то решение да бъде извършена
подмяна на пълния комплект от
61 броя защитни тръби на ор
ганите за регулиране на Системата за управление и защита на
1000-мегаватовия блок. Подмяната предварително е планирана
и за целта е доставен необходи
мият комплект. Дейностите ще
бъдат извършени по време на
настоящия ремонт.
Новите защитни тръби (чохли), които ще бъдат използвани,
са с модернизирана конструкция,
разработена от производителя
ОКБ “Гидропрес”. Изпълнението
на подмяната на шести блок ня
ма да се отрази на предвидената
продължителност на престоя на
блока – до края на м. октомври
2011 г. ■Слово плюс

Водосвет за
Закриваме сергията
здраве и чисти
на празните обещания помисли
инж. Николай Иванов:

В един стих на Джани
Родари се казва: “Ако имах
едно магазинче с две лавич
ки само, бих продавал поз
найте какво, бих продавал
надежда за всеки.”
Iимволично независимият
кандидат за врачански кмет,
подкрепен от левицата и от
обществени организации
и интелектуалци на Враца
Николай Иванов, направи
символично закриване на
сергията с празни обещания.
Сергията се намира на вра
чанския кооперативен пазар,
а празните обещания ги зна
ят всички врачани. Те бяха
и изписани на малки табели
- за непостъпилите чужди
инвестиции, за неслучилия
се досега години наред во
ден цикъл, за ямите по вра
чанските улици и пътища.
След като обърна табел
ката “Открито” и затвори
времето на пълните с въз
дух предизборни вричания
на политиците, на празната
сергия, над която висяха
само празните обещания,
Николай Иванов заяви:
“Закривам сергията на праз
ните обещания към врачани.
Ще работя честно и с анга

жираност за реализирането
на конкретните проблеми на
хората. Отправям този при
зив и към моите опоненти,
другите кандидати.
Проблемите на хората са
много, те са тревожни и
реални, от нас гражданите
очакват не празни обещания,
а реални действия. ■ Слово
плюс

Магазини КООП
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“Заедно на пазар”

120 години пазаруваме
с доверие!

Ген. Валери Стаменов:

Общината да
подпомага хората
с увреждания

С участието на депутати и местн
 ото поли
тическо ръководство на партия ГЕРБ, в храма
“12 апостоли” беше извършен водосвет за ус
пешната кампания в изборите на кандидата за
кмет Петя Аврамова, на кандидатите за кмето
ве по села и за общински съветници.
По думите на народния представител
Николай Коцев, който след това предста
ви пред медиите оперативния местен щаб
на ГЕРБ за тези тежки избори, водосветът е
бил за здраве и чисти помисли. Той отново
посочи като “слабост, или хитрост” двамата
кандидати, които се припознават с БСП, и от
ново се оплака, че политическата обстановка е
“Всички, срещу ГЕРБ”.■ Слово плюс

О

Подкрепа за бизнеса е
ключът към създаване
на нови работни места
(Продължение от 1-а стр.)
Николай Иванов подчерта, че за него насърча
ването на икономическата активност във Враца
ще бъде приоритет, защото то гарантира заетост
и по-високи доходи за хората в региона. Според
него градът ни има много конкурентни предимст
ва за инвеститорите, които не се популяризират
от общината. Това ще бъде променено - поемам
категоричен ангажимент да подкр
 епям усилията
на местния бизнес и да улеснявам решението на
всеки нов инвеститор да откр
 ива работни места
тук. Уверен съм, че можем да възродим Враца с
общи усилия, допълни той пред работодатели и
ръководители. ■ Слово плюс

бщина Враца тряб
ва да се заеме се
риозно с проблемите на
хората с увреждания. Тя
трябва да има своя прог
рама за назначаване на
социални асистенти, а
да не се разчита само на
осигурените средства от
държавата. Това заяви
на своя среща с пред
ставителите на Съюза
на слепите във Враца
на 3 октомври кандида
тът за кмет ген. Валери
Стаменов. Проблемите с
инфраструктурата, дуп
ките по улиците, разби
тите тротоари, липсата
на звуков сигнал на све
тофарните уредби, това
са проблеми на всички
граждани, но са още
по-сериозни за хората с
увреждания.
Като приоритет в сво
ята работа при избиране
то си за кмет, Стаменов
отбеляза осигуряването
и оборудването на клуб
за Съюза на слепите,
след като със заповед

на областния управител
клубът на съюза беше
отнет и в момента рабо
тата на слепите е крайно
затруднена.
Ген. Стаменов се
срещна и с жителите на
селата Тишевица и Горно
Пещене, пред които бя
ха изложени основните
идеи от управленската
програма на КП „ВМРОБългарско национално
движение – Движение
за европейска интег
рация”. Представени
бяха и кандидатът за
кмет на Горно Пещене
Емил Тошов и канди
датите за общински съ
ветници Кирил Илиев,
Красимир Ангелов, инж.
Иван Младенов, Валери
Тотковски.
От името на ВМРО
Красимир Богданов по
дари на селото архивна
снимка от откриването на
първия войнишки памет
ник в Горно Пещене през
1925 година. ■ Слово
плюс

Слово във фокус
териалната база в различни аспекти.
Впечатляващо е и обзавеждането на
училищата с технически средства, което
към 1982 г. достига до 221 киномашини,
515 шрайбпроектора, 229 аспектомата,
385 телевизора, 790 магнетофона, 1074
грамофона, 268 радиоапарата, 109
радиоуредби, 1076 микроскопа. А какво
да кажем за извънкласната и извънучи
лищната дейност с учениците – „през
1976/1977 г. са изградени 85 предметни
кръжока с 1700 ученици, 132 технически
– с 2517 ученици, 35 природолюбителск и
със 706 ученици, експ
 едиционни отряди
с 1930 ученици, 42 клуба за ТНТМ с 1100
ученици, 132 физкултурни секции с 2460
ученици, 28 духови оркестри с 696 учени
ци и 51 хора с 4113 ученици.”
Любомир Антов отделя специални гла
ви на столовото хранене в почти всички
училища и поевтиняването в различна
степен на храната, както и на изграж
дането на лагери на море и балкан за
ученици, които постепенно достигат до 12
000 за година.
Постепенно в окръга се изгр
 ажда
стройна система за квалификация и
повишаването й в ЦИУУ и чрез лектори
от научния институт „Тодор Самодумов”
и различни ВУЗ. Авторът в подробности
разглежда развитието на планирането и
провеждането на ръководно-контролната
и помощната дейност на инсп
 ектората по
образование чрез тематични и комплекс
ни проверки на училищата, разказал е за
звената на отдел „Народна просвета”, за
видовете училища, както и
за провежданите в окръга
експерименти с полуинтер
натното обучение, обуче
нието на шестгодишните
първокласници и сугесто
педичната система на про
Антов, Любомир. Образованието в Михайловградски фесор Георги Лозанов.
В страната и в окръга ни
окръг 1959 – 1987 г. , Монтана, 2011.
учителите непрекъснато
изучават челния опит на
свои колеги и се разработ
ват иновации от рода на
След публикуването
интензификация на пе
на „Закона за по-тясна
дагогическия труд, проб
връзка на училище
лемност на обучението,
то с живота” през юли
комплексн
 ия подход и
1959 г. новото образо
комплексн
 ото обслужване,
вателно звено в ръко
професионалното ори
водството на окръга
ентиране на учениците.
ни, откъснало се от
Стотици учители участват
врачанското, започва
в педагогически четения на
да прави все по-увере
окръжно ниво, като всеки
ни крачки, докато из
път няколко десетки докла
дига Михайловградски
ди достигат и до национал
окръг до национален
но ниво.
първенец в образо
Разгръща се движе
ванието през 1982 г.,
ние за повишаване на
а и четири пъти той
квалификацията, като
става домакин на
днешната ПМГ достига
национални съвеща
до впечатляващи страна
ния по проблемите
та успехи – през 1972 и 1973 г. 84% от
на образованието. Книгата на Любомир
учителите защитават клас-квалификация.
Антов цели да покаже как дейците на
просветата в окръга ни се издигат до това През 1986 г. в окръга работят 3 267 пе
високо национално ниво. Ръководителите дагогически работници, от които с висше
образование са 777, с полувисше – 2
на просветата в нашия край постигат
113, със средно педагогическо – 213,
това чрез научна организация на педаго
22 са с I клас-квалификация, 465 – с II
гическия труд и чрез солидно държавно
финансиране. Има още един фактор, кой клас-квалификация, а 130 са „Старши
учител”. Ето как се постигат големите
то мобилизира усилията на дейците на
просветата – това са обединените усилия резултати в образованието на окръга ни.
на всички окръжни институции – Окръжен С една дума, Любомир Антов е разгледал
народен съвет, Окръжен комитет на БКП, всички фактори, които имат значение за
изпълнение на държавната политика в
Окръжен комитет на СБУ, Окръжен коми
образованието.
тет на ДКМС, Окръжен комитет на ОФ,
В края на книгата си авторът любезно
като само БЗНС липсва. Авторът показва
е предоставил възможността на някои
как регулярно се правят съвместни пле
известни директори, инспектори, общес
нуми и конференции, вземат се решения
твеници и учители да споделят свои мне
и се отчита изпълнението им. И резулта
ния за постигнатото през изминалия етап
тите не закъсняват. Прибират се всички
подлежащи на обучение, повишава се об на образованието. Макар отдавна да са
разованието на хора от различни възрас пенсионери, те са показали и сега завид
ти във вечерни гимназии в Михайловград, но ниво на осведоменост като педагози и
мениджъри.
Лом и Берковица, намалява се броят на
Мнозина от учителите заслужено се
изоставащите и второгодниците, намаля
гордеят със своите постижения, с пости
ва се броят на неграмотните, намалява
женията на училищата си и с постижени
се броят на нередовните учители със
ята на учениците си. Любомир Антов с
средно образование, увеличава се броят
право твърди, че „Постигнатото в обра
на редовните учители.
В началото образованието се ръководи зованието показва, че то е било приори
тет в политиката на всички държавни
от 23 инспектори, между които – за раз
лика от днес – само една жена, които към и политически структури в окръга ни и
има национално признание.” Големите
1964 г. са съкратени до 12 души. Тогава
се прибягва до назначаването на учители успехи несъмнено се дължат и на хиля
дите педагози и помощния персонал, на
методици.
взаимодействието на училищата с ТКЗС
Големите резултати в образованието
и различни предприятия, които не само
идват бавно и трудно. Строителите не
помагат за трудовото и професионал
успяват да усвоят средства за сгради
ното ориентиране на учениците, но и
на три училища. По различни начини на
спонсорират тяхното обучение и отдих.
финансиране през разглеждания период
Учителят, ръководителят, краеведът
са построени 41 училища като дворци –
Любомир Антов се е постарал в книгата
на 2, 3 и 4 етажа, 34 детски градини, 17
си да ни поднесе една ракла с ценен и
общежития, пристройки и надстройки на
изстр
 адан опит, от който могат да се полз
17 училища, преустроени са и са модер
ват и настоящите, и бъдещите дейци на
низирани 72 сгради за детск и градини.
образованието. ■
Представено е обогатяването на ма
Стефан П. СТЕФАНОВ,
председател на Дружеството
на краеведите в гр. Монтана
Признавам, че заглавието ми е периф
раза на руския литературен историк от
български произход Георгий Гачев /1929
– 2008/, който има книга „Неминуемое:
ускоренное развитие литературы”. Когато
прочетох книгата „Образованието в
Михайловградски окръг 1959 – 1987 г.” на
краеведа Любомир Антов, точно тази ми
съл изплува в съзнанието ми. Причината
е, че той успява да покаже на близо 150
страници едно „огромно училищно стро
ителство” с точния език на документите
и цифрите. На него може да му се вярва
и защото от 1964 г. е близо четвърт век
инспектор, главен специалист, заместникначалник, секретар на Окръжния съвет
за народна просвета и председател на
Окръжния комитет на Съюза на българс
ките учители до 1987 г., когато престава
ме да сме окръг, а заедно с Видински и
Врачански окръг ставаме област.
С риск да обиди с пропуска си имена
та на десетки заслужили дейци на об
разованието в Михайловградски окръг
авторът представя главно окръжните
ръководители, колегите си от инсп
 екто
рата по образование и водещите в ок
ръга директори на училища. Очевидно
задачата, която си е поставил, е да пока
же по-скоро тенденциите на развитието
на образователния процес, темповете му,
проблемите му, постиженията и неуспе
хите му.

Ускорено развитие
на образованието в
Михайловградски окръг

www. slovoplus. info БРОЙ 39 (799), 6 -12 ОКТОМВРИ 2011

3

Ивайло Калфин:

Гражданският
мир в България
е под въпрос
“Дефицитът на социал
на справедливост поставя
под въпрос гражданския
мир в страната. Големи
групи от хора живеят на
ръба и ден за ден и много
българи нямат пари да си
купят храна, цели социал
ни групи са извън борда.
България е единствената
европейска държава,
където правителств ото
не взема мерки икономи
ческата и финансовата
криза да не се превърне
в социална. Точно об
ратното – у нас предстои
нова, трета криза, този път
социална. А тя не се реша
ва с асфалт”.
Това каза кандидатът на
БСП за президент Ивайло
Калфин на първата си съв

местн
 а пресконференция
с кандидата за вицепре
зидент Стефан Данаилов
днес в агенция София
прес. Двамата изложиха
вижданията си за прези
дентската институция.
Калфин показа с конк
ретни данни влошаването
на икономическата обста
новка у нас в последните
две години.
Кандидатът за прези
дент бе категоричен, че
случаят в Катуница не е
криминален инцидент и
последвалите протести
в 14 града на страната
показват, че проблемът е
много по-дълбок. „Кирил
Рашков не е единств еният
дерибей в държавата и
Катуница не е единств е

ното място,
в което хората виждат,
че няма закон”, заяви
Калфин. Според него
Консултативният съвет
за национална сигур
ност трябва да обсъди
именно тези по-дълбоки
причини за социално
то напрежение. Дори
според него заседани
ето на съвета е трябва
ло да се случи по-рано.
„Институциите сега се
разработиха и си приб
раха активиста на ГЕРБ,
както сам се определя
Кирил Рашков. Вчера цял
ден го развеждат да го
пазят из България, днес
го прибраха да го пазят
на по-сигурно”, заяви още
Калфин.■ Слово плюс

Делниците ни
да са пълни, за да са
хубави празниците
С тези думи кандидатът за президент
Ивайло Калфин поздр
 ави врачанските
пенсионери, събрани на трапеза, отрупана
с изработени от майсторските им ръце
вкусотии, и на хубави песни и спомени
Елеонора ЦАНОВА

Преди да поздрави въз
растните хора с техния
Ден на пенсионера, той
отговори на злободнев
ните въпроси, свързани
с течащия до следобе
да Консултативен съвет
по национална сигур
ност към президента.
Калфин сподели две свои
очаквания: че решенията,
които ще се вземат на
съвета, ще са гаранция,
че институциите ще си
свършат работата не са
мо по случая с Кирил
Рашков, а по всички по
добни случаи, което, ако
не се промени, създава
впечатление за липса на
институции.
- Особено в случая
с Кирил Рашков, един
човек, който очевид
но работи политически
за управляващите, от

които получава зак
рила - бе подчертано.
Калфин очаква след
Консултативния съвет
по национална сигур
ност да се обединят по
въпросите, свързани с
толерантността, да не се
допуска противопоста
вяне на гражданите по
никакъв начин - нито по
етнически, нито по рели
гиозен или политически
принцип.
- Това, което се слу
чи в Катуница, каза още
Калфин, е израз на липса
на доверие в институ
циите и не трябва да се
използва за разделение
между гражданите.
Посрещнат много ра
душно от врачанските
пенсионери, придружен
от независимия канди
дат за врачански кмет
Николай Иванов и от де

путата от левицата Георги
Божинов, Калфин ги поз
драви с празника, като
каза, че трябва да имаме
пълни делници, за да има
ме и хубави празници. За
него лично, подчерта той,
е много важно пенсионе
рите да усещат внимани
ето на държавата . А сега
им се обяснява, че когато
се построят магистралите,
ще им се вдигнат пенси
ите и доходите. Много
хора са доведени не до
бедност, а до мизерия.
Като кандидат за държа
вен глава е категоричен,
че трябва да се повишават
пенсиите, да се решават
социалните проблеми на
хората и това да влезе в
дневния ред на държав
ните институции. За него
това са нещата, които
трябва да са в центъра на
обществените дебати.■

Теодоси АНТОНОВ

Циганче
Сутрин
при залязването на Луната
щом босоногото момче
мине под прозореца ти
слабосилен кон възседнало,
ти не слагай
в подадената му ръка
онзи лишен къшей хляб,
който ще захвърлиш
на бунището,
на кокошките, или на кучето
–
отрежи
макар и тънък полумесец
от погачата,
увита в тънко ленено
платно,
та залязлата луна
да грейне в детското лице,
както слънце
в нощно пълнолуние,
закъдето
ще препусне конят му.

Контур
приложение на “СЛОВО плюс” за култура
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►"Душко"

Георги ДУШАНСКИ

Руската
брезичка
     По едноименната песен
Легендата те тука посадила,
наследница на влюбена сълза
и скромната девойка
преродила
завинаги във сребърна бреза.

►"Бела"

Дали защото руски сок си
пила,
или защото приказна била,
по руски – тъй – берьозка те
кръстили –
да им напомняш влюбена
сълза.
А Матушка с любов те е
кърмила,
люляли те самите небеса –
на Репин жадно багрите
попила
и на Шаляпин взела от гласа.
И всичко си, и песента на
Волга,
и святостта на руската
душа.
Дори да те възпея аз не мога,
пред твойта хубост – мисля,
ще сгреша!

Иван ЗДРАВКОВ

Притча за
Андрей Рубльов

По руски скромна – стругснага – извила,
далеч от пищни думи-чудеса,
закърмена със самодивско
биле –
берьозка – чиста руска
красота!

Неофит ПЕТКОВ

Мъже, обути в леки сандали,
кого
чакате за вечеря?
Мълчеше скалата.
Мълчеше домът.
Валеше
златен прах над Троицата.

►"Портрет - I"

Есенната гора
Ти мълчиш, гора.
В твоята шума
сякаш с огнени стъпки денят
е преминал без песни, без думи
по безкрайния път.
Ти мълчиш, но така си красива
пила слънчева жар и роса,
тъй си сто пъти, сто пъти
по-жива
под тез небеса.
Аз вървя през шубраците твои,
газя твоите мъртви листа.
Сякаш литвам
по стръмни завои
дето вечно звучи песента.
Колко мъки таиш
в своите листи!
Колко песни мълчат в есента!
Ти захвърли листата златисти,
за да станат те път на света.
Не изгарят те бури студени,
нито есени с хладния мъх,
в твойте пазви
мълчат неродени
живи сокове с пролетен дъх.

Благо ПРАНГОВ

Елегия

Кой окачва върху кръста
свидните ни идеали?
Кой твърди,че кръстопътен
жребий са ни дали?!
Вярвам в бъдната ни слава,
Но уви!Не ще дочакам
изгрева и твърде бавен.
Все по-клисав става мрака
и България се гърчи
в блатото на нищетата
със съсирек в синевата,
от надеждите отлъчена...
И не трепва вече никой.
Може би не сме велики.
Но е вече нетърпимо
назиданието вълче
на могъщите държави.
Страшно е когато има
раболепие и...тъпчем
в яростна самозабрава
всичко родно,мило,драго.
Преходът е твърде дълъг.
При това стоим на прага
на една безкрайна мъка...

Тихомир ЙОРДАНОВ

Награда за поета
Поет, известен с името Вертински,
бил, както днеска казват, бард
същински.
Успехът му навремето бил бляскав:
той носел се във славата-каляска.
Но както всеки бард и всеки битник
мизерно той живеел /вечен скитник!/
Дотегнали му земните неволи
и той решил тъй Бога да помоли:
- О, Боже, - казал, - днеска на
концерта
аз пях за 30 хиляди наверно.
А 30 рубли трябва да намеря
веднъж да мога да се навечерям.
Всевишният се разпорежда на
момента:  
- Дарете го със 30 хиляди
аплодисмента!

Загадъчен е погледът, обърнат
                                          към Русия,
и пада
сянката на птица
в сълзата на Андрей Рубльов.
Говореха:
- Иконописецо, животът гасне,
дом
е славата,
рисувай яростно, ала помни –
над всичко тържествува дяволът.
- Душа, моли се за Андрей Рубльов.
Говореха:
- Иконописецо, духът и страстите
                                          са смъртни,
рисувай яростно,
ала помни –
над всичко тържествува кръстът.
- Душа, моли се за Андрей Рубльов.
Защо стояхте на площадите
                                     окаменели?
Защо
не го изпратихте с любов?
… Безсмъртната вечеря бе в
неделя.
- Душа, моли се за Андрей Рубльов.

