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Под горното заглавие Ал. Божинов е издал своите хумористични
и саркастични стихове, писани на разни злободневни теми и печатани
в „Българан“. Печатница „Гутенберг“ е направила грижливо издание и
е поставила сравнително ниската цена 6 лева.

Тия стихове на Божинов са написани изключително на
политически сюжети. Лекият, изящен и своеобразен стих, тънкият
хумор, остроумните и духовити изрази — така светкавично изненадано
римувани — правят книгата ценна като литературно дело.

В предговора авторът е направил следната скромна бележка:
„Писани за злобите на деня, имащи делничен характер, тия

стихове нямат претенция на художественост. Те са леки римувани
бележки, където поетичната жар е загубена в грамадата прозаична
пепел. Това са по-скоро епиграми за лица и събития у нас и извън нас.
Те са карикатурни скици, предадени не чрез формите и колорита на
живописта, а чрез тия на стиха.“

Засягат се много имена, които през тия събития са играли
политическа или обществена роля. Някои от тях са покойници. Обаче
въпреки желанието на автора да избегне тяхното вмъкване в книгата,
не можа да стори това поради интереса, който представя
злободневката. Живите нека не се обиждат, че им се повтарят работи,
остарели вече: нищо ново няма под небето!

Всички поместени тук „Злободневки“ са печатани по-рано в
„Смях“ и „Българан“ под псевдонима Lumpacious, а ония на
македонско наречие — под псевдонима Унче Автономлиев,
съдържател на емишчийницата „Спорна зона“.

Вярваме, че тая интересна книжка ще намери широко
разпространение между многобройните почитатели на всестранния
талант на Ал. Божинов.

 
[Излиза във в. „Развигор“, г. I, бр. 18, 7 май 1921, с. 2.]
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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