ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
ЧИТАЛИЩЕ „БРАТСТВО 1869”

ДО ДРУГАТА ТРЕВА
До другата трева на мартеница ахнала
довиждане и всичко хубаво на всичко.
Дошъл е вятъра до края на гората,
разплетени са шепа паяци жестоки,
развързани са девет клони удушвачи,
а другите остават, защото няма време,
до другата трева довиждане и всичко.
До сто години дишах, до сто и петдесет,
но леко съм тъгувал, почти не съм горял,
и лакът съм порасъл, и педя път съм имал,
и колко съм бил верен, неверен и еднакъв?
Остава много нещо, защото няма време,
до другата трева довиждане и всичко.
Средречна песъчинка, светило на небето,
нахапана малина, ужилена забрадка,
начукан боб разсеян и лодка за морето,
и радио в ухото на тъжния съсед,
до другата трева довиждане и всичко.
(Ти падаш върху мене, черго, изтъкана
от януарски облак и вятър, свирил в лед
и всичко пак си идва, но ме заобикаля)
до другата трева,
до другата трева.

Биньо Иванов

За допълнителна информация:
Читалище “Братство 1869” гр. Кюстендил
тел. 078/ 52 91 95 и 078/ 52 63 95
e-mail: chitalishte@bratstvokn.org
www.bratstvokn.org
Благой Ранов – координатор GSM: 0896 62 62 23

ОБЯВЯВАТ

ТРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
ЗА ПОЕЗИЯ

„Биньо Иванов”
Кюстендил, 2019

ЦЕЛ
Целта

на

конкурса

е

като прикачен файл с разширение .doc

да

продължи

ярката

литературна традиция на гр. Кюстендил, за чието
обогатяване

и

развитие

има

безспорен

принос

творчеството на Биньо Иванов – поетът, свързал
трайно съдбата си с този град.

Конкурсът е анонимен и участниците
следва да посочат отделно трите си имена,
точен адрес, телефон за връзка или e-mail.
До 24 май 2019 г. отличените творби и
автори ще бъдат публикувани на интернет

РЕГЛАМЕНТ

страницата

на

читалище

„Братство

1869”:

www.bratstvokn.org
Националният литературен конкурс за поезия
“Биньо Иванов” е ежегоден и се провежда през месец

НАГРАДЕН ФОНД

май, под патронажа на кмета на Община Кюстендил –
Петър Паунов и се посвещава на 150 годишнината от

Първа награда – 300 лв.

създаването на читалище „Братство 1869“.

Втора награда – 200 лв.

Координатор на конкурса е Благой Ранов.

Трета награда – 100 лв.

За

жури

се

канят

утвърдени

имена

в

българската литература.
В конкурса могат да участват автори от цялата
страна.

Творбите

/до

три

Журито ще присъди и 6 специални
предметни награди

непубликувани

стихотворения, в четири екземпляра/ трябва да бъдат
изпратени най-късно до 25 април 2019 г. на следния
адрес:
2500 гр. Кюстендил, ул. “Патриарх Евтимий” 18
читалище „Братство 1869”/за литературния конкурс/
или в един екземпляр на електронната поща:
chitalishte@bratstvokn.org

Желаем успех на всички участници!

