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Уважаема редакция, респектът ми 
от вашата работа ме кара да ви 
обърна внимание върху материала 
„Мама Гранде“: правилата на играта”, 
подписан от Лиляна Табакова и 
публикуван в бр.8 от 9 март 2011 г. 
В него се твърди буквално следното: 
„След като научи за отрицателните 
реакции на българските издатели, 
книжари, преводачи и журналисти 
срещу несъстоятелните претенции 
на издателството на Лъчезар Минчев, 
суперагентката отново оттегли 
правата на Габриел Гарсия Маркес от 
нашата страна.”
Скоро говорих с агенцията на Кармен 
Балселс – те не ми казаха, че са 
прекратили правата ми за издаването 
на Маркес.
Разбирате ли, просто вашият вестник 
твърди нещо, което не е вярно. Поне 
до днес не е вярно. Тоест е непроверен 
слух. Не искам извинение, само да 
бъдете информирани, че ви използват за 
разпространение на инсинуации.

Ваш Лъчезар Минчев

Пол ван Остайен

Избрани фламандски съчинения на Пол ван Остайен

Войната и цъфтежите:
Karmijnrood fataaal: BLOESEMS BLOEIEN BLOEMEN
Нищо няма основание: безпричинно е
& vlucht = vocht = vlug
: Бързият течен полет на fatalitas.
Fatalitas:
Fatalitas:
Всички сме oorzaakloos!
Lalla lallen vechten vuisten vechten bal – BAAAL
Световните градове танцуват.
Snit snik – Jij – Jij een twee
De maat is er door. Ook – Schrift: Верти
кали диа гонали хори зонтали:
Всички сме oorzaakloos!
Harmonika, Harmonika – harmonika.

Orkestrion в главата. Sjako…
& nihil nihil NIHIL nihil. Аз съм Bezette stad, Аз съм Bezette stad:
ONBLUSBARE LICHT НЕУНИЩОЖИМА СВЕТЛИНА
oorzaakloos
ooorzaaaaklooos
oorzaak loos
loos

     Превод и подбор: ВБВ

Редакция на В памет на Херман ван ден Рек от 
Пол ван Остайен

ЦЪФТЕЖИ ЦЪФТЯТ BLOEIEN BLOESEMS ЦЪФНИ ЦВЕТЯ
Те са прекършени, цветни. Ето: geknakt.
А хората – slagveld: бойни полета бушуващи вътрешни телата
в тела:
те са счупени,
слабините им строшени: knakken, knak-ken…

Уличните деца откриват постепенно града
с широко отворени ръце и zij,
ziiij, zij улавят изстрела в оголените си очи (нашите лица)
и падат.

Излизат цъфтежи от домовете децата на улицата: geknakt
тяхната дълбинна страст на цветя: да изплатят всяка наша
тежест
с телата си… geknakt

А по-късно в своя полет покрай болничното сиво,
с очна избледнена сянка,
свещта потрепва: умираща
с
НЕУНИЩОЖИМА светлина на slagveld цветя
ТЕЛА.
               Редакция: ВБВ

Преразказ от фламандски и редактиране на 
Стих 4 от Пол ван Остайен

Искам да бъда лице
В начало започва с Lalla, lallen, Lalla, lallen, lillen…
Вертикално
и
пропуснато е lullen, но пък има
huilen:
плача, плач, сълзи –
Ю-ю-юмрук.
От „плача” скача директно на „влача” (вероятно по пода).
Юмрук. Бой – [удар] [всичко на един ред]. На същия ред: 
юмрук, кулак и
топки
Рук, юмрук, пребой, избой. Броооррррр…
[Това са вероятно телесни и високочестотни звуци от 
напрежение
и свистене, прекарани
през усилвател. Но те не фигурират в Стих 4]

юм-ру-ци-те са топ-ки: идват нагоре-надолу,
подскачат по лицето, нараняват го.
Очи, зъби, бузи, чело, нос, уши, очи, зъби…
: vrouw van vroeger komt
този друг мъж е напрежение-волтаж
в юмруците е болка скрита – се открива
(отвъд болката юмруци само)
[повторения]
(отвъд болката юмруци само)
скачам, скачам, скача. И натрупва, и натупва.
: но юмруците са клопки: идват надолу-и-отдолу.
Викам: Лала, леле, лала, Лало!
Сърповиден кокал-крак. Sikkelbeen в главата.
(Jawel)

Лавина пада (срутва се) lawine в
мен в тялото лавина ти
jij jij jij jij – Ти, ти – ти…
jij daar daaaaaar jiiij
Кой си ти? – той пита,
но се влива,
натрупва
юмрук - LAWINE
Няма отговор. Буквите – вертикално падащи тела.
дишам – искам – дишам [да диша иска]
да дишам
искам риба
бъда риба [да бъда риба]
и накрая всичко просто ще
приключи
и
завърши със стих номер 4:
ik wil een VIS zijn

Преразказ и редакция: ВБВ

O O R Z A A K L O O S

„Литературен вестник” и Нов 
български университет обявяват 
конкурс за произведение от автор 
студент в три жанра – поезия, проза и 
критика. 
Текстове за участие в конкурса (с 
посочени име на автора, телефон и 
електронен адрес за контакт) ще се 
приемат до 15 юли 2011 г. на адрес 
lv_konkurs@abv.bg.
Наградените произведения ще бъдат 
обявени през септември 2011 г. Ще бъде 
присъден по един приз във всеки жанр, 
придружен от парична награда от 
100 лв.
Изпратените за участие текстове ще 
бъдат разглеждани текущо от журито 
на конкурса и номинираните ще бъдат 
публикувани в „Литературен вестник”.

К О Н К У Р С

ДЕПАРТАМЕНТ „НОВА 

БЪЛГАРИСТИКА”

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ

1925
ОТ ПОРЕДИЦАТА „ГОДИНИТЕ НА 

ЛИТЕРАТУРАТА”

27 май 2011 (петък), начален час 9.30

НБУ, зала 409 „Проф. Васил Стоилов”

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Понеже, както изглежда, 

монтирахме дада броя, ви каним 

заедно да го демонтираме в клуб 

Дада на 21.05, събота, от 16 часа.

П И Ш А Т  Н И

П О К А Н А

!


