
Софийската опера и балет подкрепи Гражданската инициатива „Благодарим Ви, че Ви има“ 
със специален новогодишен поздрав, който отправи към  медицинските специалисти от всички 
болници в страната. 
 
Солистите и артистите от Операта избраха прекрасните стихове на Валери Петров („Добрите 
писма“, „За хвърчащите хора“), за да вдъхнат кураж, спокойствие и радост у тези, които се бо-
рят неуморно за нашето здраве. 
 
Посланието е израз на съпричастност, благодарност и подкрепа към хората, които особено през 
тази година всекидневно се грижат, за да има повече светлина в живота ни. 
 
Специален поздрав и искрени благопожелания отправи и директорът на Софийската операта 
акад. Пламен Карталов. 
 
* „Благодарим Ви, че Ви има!“ е инициатива 
на Светла Паркър и Ан Грифин, която включ-
ва и кампанията „Топъл обяд за българските 
болници“. 

 
 

ДОБРИТЕ ПИСМА 
 

Толкова радост извика 

писмото с добри новини! 

Гледам клеймото на плика 

и пътя му смятам във дни. 

Мисля си: значи, когато 

бях вчера така натъжен, 

листчето, с радост богато, 

е вече летяло към мен. 

Значи, така ни се струва 

понякога черен светът. 

Хора, недейте тъгува – 

добрите писма са на път! 
 

Валери Петров 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

ТОПЛИ ДУМИ ЗА МЕДИЦИТЕ НА ПЪРВА ЛИНИЯ 
 

СОЛИСТИ И АРТИСТИ ОТ СОФИЙСКАТА ОПЕРА И БАЛЕТ БЛАГОДАРИХА 

СЪС СТИХОВЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ У НАС 

 

    
    ЗА ХВЪРЧАЩИТЕ ХОРА 

 

Те не идат от космоса, 
те родени са тук, 
но сърцата им просто са 
по-кристални от звук. 
и виж, ето ги, литват над балкони с пране,  
над калта, над сгурията в двора, 
и добре, че се срещат единици поне  
от вида на хвърчащите хора! 
 
А ний бутаме някак си 
и жени ни влекат, 
а ний пием коняка си 
в битов някакъв кът, 
 
и говорим за глупости, важно вирейки нос,  
или с израз на снобска умора, 
и изобщо стараем се да не става въпрос 
за вида на хвърчащите хора. 
 
И е вярно, че те не са 
от реалния свят, 
не се срещат на тениса, 
нямат собствен „Фиат“, 
 
но защо ли тогава нещо тук ни боли,  
щом ги видим да литват в простора – 
да не би да ни спомнят, че и ний сме били  
от вида на хвърчащите хора? 
 
Валери Петров 


