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МЪДРОСТ ЗА МИНАЛО  

И НАСТОЯЩЕ 

 
„И Бог даде на Соломон твърде много мъдрост и 

разум и душевен мир” 

                         „Трета книга на царете - 4:29” 

 
Излезе новата, четвърта книга на поетесата Христина

Въчева под заглавие „Светлина от миналото”. Четох съ-
държанието раздел по раздел, за да мога да кажа в този
предговор още за добрите чувства на авторката, за нейна-
та широка усмивка, за красотата на родната българска
земя и песните, които народът е редил, пял и пее още.

Поетесата има своя благодатен и светъл духовен хори-
зонт, от който черпи вдъхновение, превръщайки го в стих,
а в тази книга, и в специфична публицистика. Тази пуб-
лицистика има силата на откровение за впечатляващи
събития и личности, свързани с личната ѝ памет и вяра.
Разнообразието на този духовен хоризонт се вижда от
чудесно изградените образи, добри и запомнящи се. Те ид-
ват от сърцето, което се обръща назад и търси подкрепа за
настоящето. Затова тези образи имат своя универсали-
зъм, но и изящна индивидуалност.

В четвъртата си книга поетесата Христина Въчева
открива как материалното и духовното имат редица про-
яви на сливането им чрез взаимна зависимост едно от
друго. Това не е мимолетно увлечение в нейния цялостен
творчески процес, а е резултат от видимото и невидимо-
то му въздействие върху човешкото поведение. Още в на-
чалото трябва да кажем, че тя успява, според жизнения си
опит, да опознае света и да го пресъздаде с много любов и
светлина в личното си поетично творчество. Мислейки
за това, се постарах да открия дълбочината на нейните
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послания към човечеството, които идват от всеки стих и
от включените публицистични материали.

Книгата на авторката има четири основни раздела с
поезия и един публицистичен опит, който е твърде успе-
шен.

В поетичните раздели, а и в прозата, много моменти
преминават един в друг. Това обяснява и логичното единс-
тво, и целите на авторката. Проличава ръст и в оценъч-
ното отношение към реално съществуващото настояще в
живота на хората, красотата и силата на въздействие на
природата върху човешката емоционална нагласа и моти-
вация за позитивни действия. Затова и философските ѝ
анализи, доколкото това е засвидетелствано в написаното
от нея, извежда верността и любовта на преден план като
най-важни фактори за същността на живота. Изключи-
телно въздействащо е, че поставя Бог в изначалието и
вечността на Божиите творения. Така е и в живота.

Първият раздел е озаглавен „Гласът на душата ми”.
Предполагах, че ще открия едно емоционално смирение и
душевна кротост, дори нежност. Първото стихотворение
„Душа моя” отваря врата към почти целия тон на кни-
гата:

Душа моя, /родена от божествено дихание,/моя
сила, мъдрост / и красиво вдъхновение, / не се побираш
в земни разстояния.

Ето това открих в началото: връзката и взаимното
привличане на духовното и материалното. Авторката
продължава да утвърждава доброто, губещо се днес в чо-
вешкото противоборство в стихотворението „Вселената
звучи във обич”:

И става чудо-/изгрява светлина божествена/, над
мен се спуща./

В този раздел има шестнайсет творби. И от всички
лъха мир и спокойствие. И призив: да не се дели светът, а
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да бъде „слънчев като пролетно дихание”. Впечатлявам се
и от посланията, които тя отправя в другите стихотво-
рения от раздела, показвайки духовното си израстване в
днешните нерадостни времена.

Вторият раздел е продължение на общата тенденция,
озаглавен „Песни полѝтат”. Достатъчно ми бе само да
прочета първите два стиха, за да се убедя, че всичко писано
е истинно в стихотворението „Настроение”:

Знаеш ли, че днес летях,/ към слънцето, ръце изпра-
вила/ и Божия усмивка пак видях,/ към мен ръце-лъчи
протегнала?/

Прекрасният поетичен поглед се успокоява и галещият
вятър потвърждава нежната позиция на поетесата: ще се
утвърди доброто и слънцето ще се поспре да погледа. Това
виждам в „Песен недопята”, защото болката ще се измие:

И болката от парещия вятър/ ще измия, /от слън-
цето в небето/ще грейне всеки лист...

Едва ли е нужно да представяме други примери как по-
етесата Христина Въчева, здраво стъпила на земята, тър-
си това, което се превръща в материя и ред на развитието
на света и духовното му усъвършенстване.

Третият раздел е със заглавие „Живи спомени”. Каза-
ното и тук се потвърждава. Защото спомени без история
няма, а и всеки спомен е сам по себе си история. Тук ес-
тествено са темите за Тракия, за отминалото лято, за
факта, че историческата доброта обединява. В звучна
поетична откровеност са превърнати „Легенда за камен-
ните гъби” и още шест стихотворения от този раздел.

Като че ли логично се самовнедрява в целия контекст
на книгата четвъртият раздел , наречен „Земна радост”.
Още в началото личи ясно, че той пряко се свързва с „Пуб-
лицистика”- та, с нейния характерен тон, който се явява
и последен , пети раздел.
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Поетесата на Тракия и Родопите, учителката Хрис-
тина Въчева живее със спомените за своите ученици. Като
всеки учител и тя не би могла да знае колко са. Добрият
учител  сам  си ги създава със своята обич, труд и етика. В
първото стихотворение „Моите ученици” тя показва
истината, през която преминава всеки учител:

Казват, че усмивката ми /винаги е блага./Спирам
се. И в очите ми сълзици/. На сърце ми топла радост
ляга.

Koлкото и стихотворения да представяме с цитати,
ще усетим, че имаме логически преход от едно в друго,
както в поетичния зов, така и в искрените послания на
авторката. Тя знае от къде идва, коя е и към какво се
стреми. Ние спираме до тук, защото не можем да обхва-
нем цялото разнообразие от теми и образи, и многообрази-
ето на нейните прозрения и послания.

Образите на Христина Въчева са живи и чувствени.
Може би, защото тя не само ги олицетворява, но и ги иде-
ализира чрез собствените си преживявания. Пример за
това е езикът, чрез който са изградени, и който тя не само
владее, но и умело внедрява в творчеството си. Оригинал-
ните, точни образи са естествени като времето, откъде-
то идват и тя с много любов ги показва в цялата им кра-
сота. Така образът на дядо ѝ става оригинален и кротък,
подвластен на думите на внучката си. Образът на Мара
Михайлова, на тази привлекателна родолюбка, заслужила
мястото си в тракийската памет, е изваян с възхищение.
Образът на тази тракийска героиня говори за самата нея,
жертва се, за да живеят другите. Естествено наситен със
смиреност и мъка е милият образ на баба ѝ, представен
чрез нейните преживявания за смъртта на чичо ѝ Стоян.
Още едно доказателство, че поетесата държи за миналото
на своя род, което се превръща в сила и любов към добрите
образи. А дали в тези образи не е самата Христина? Рас-
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нала и възпитавана с духа на Тракия и Родопите, това 
става с истина и вярност. Истинен е самият завършек на 
книгата, логичен и точен: завръщане към детството, рода 
и семейството, към личности и дейци на българския дух. 
Не е лесно семейни спомени да се изразяват като публи-
цистика, независимо от духовния мир и духовните изво-
ри. А те са човешки, лично нейни, но са и божествено под-
крепени. Бихме я посъветвали да работи, да вика и да се 
смирява, защото изворите на живота няма да пресъхнат. 

Гледай напред, Христина, с радост и усмивка, която ти 
е присъща! Амин! 

  

Йордан Митев 
 

 

 

 
 

 

  



 

  



 

ГЛАСЪТ НА ДУШАТА МИ 
 

 

 

„Родена от божествено дихание, моя сила,  

мъдрост и красиво вдъхновение…” 
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ДУША МОЯ 

Душа моя,

родена от божествено дихание,

моя сила, мъдрост

и красиво вдъхновение,

не се побираш в земни разстояния.

Не ме изпитваш

и не ме засрамваш.

Понякога и тежко наранена

в себе си държиш ме здраво

и дори ми казваш: „браво”!

И с добрата сила ме понасяш

като невеста с дар дарена,

носиш ме над красотите земни

при птици райски, верни

да видят и да познаят,

че съм Христина, от Бога благословена!
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ВСЕЛЕНАТА ЗВЪНИ В ОБИЧ 

През прозореца навън,

светът в луда надпревара

диша,

реват метални возила,

но чужда ми е тяхната надменност.

Ала едно напъпило дърво

събужда мойте сетива.

И става с мене чудо -

изгрява светлина -  божествена,

над мен се спуща.

Сърцето ми към тебе тръгва лудо,

не знае то трънливи пътища,

прегради,

разлиства пролетни дървета,

Вселената избухва

и превръща в обич!
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ОГЪН ЛИ СИ? 

Огън ли си,

та стопляш мисли

съкровени?

Цвете ли си,

та ръсиш аромати цветни?

Не! Не ми отговаряй!

Стой в прегръдка в мен.

Ще питаме за всичко

утрешния ден.
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ВЪЛШЕБНИЦА 

                                на Марина Савова 

 

Вълшебнице, 

пианото в ръцете ти  

звъни и пее, 

кристални фини звуци  

разтварят светлината,  

пренасят ме във други  

измерения и светове. 

Шопен в очите ми изгрява  

и светла е тъгата му –  

раздипля нежност в две очи. 

Далеч отнесъл родната земя,  

от корените нейни пие сила –  

изгнаник вечен е сърцето... 

 

От толкоз много обич, 

Господи, понякога  

боли сърцето, 

пианото във горест 

плаче.  

Подскачат белите клавиши,  

редуват се импресии, картини  

и тихо щастие звъни. 
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От толкоз красота и нежност,

светът е по-богат

и днес

оглежда се в очите ми!
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ДУМИТЕ ДОБРИ 
 

Намирам думите добри,  

блестят подобно 

наниз от пендари, 

и светла аура имат те  

дори, 

обвита в тях, 

душата ми трепти.  

Те носят топлина  

от лятно слънце, 

погалват - нежен вятър 

в юлска нощ, 

от тях покълва всяко зрънце  

надежда, вяра и любов. 

Те, думите добри, 

тъй звездно светят,  

разсипани в дела добри,  

и храм в сърцето на  

човека стават, 

те, думите добри... 

И крачи моята планета  

звездна, 

с товар безценен - думите добри! 
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МОЯТА ДУША Е НЕЖНА 

Душата ми е като бликналото

слънце

топла, радостна и нежна.

Пораснала от някакво духовно

зрънце,

носи ме над красота безбрежна.

И пита ме: „защо не пееш

с мен,

че и аз съм с теб щастлива?

Усмихната си още и от

първия ми ден,

благословена си да си красива!”

Душа моя, с чисто злато

позлатена,

пазя те във всяко свое дело,

защото знам, че отгоре с теб

съм осенена,

и че с твойте милости съм

надарена!
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БЛАГОДАРНОСТ 

Днес слънцето с лъчи и блясък

отзарана още разговаря с мен.

Питам го защо пък днеска е избрало

да посвети на мене този ден?

Да ме гледа и нещо да ме пита:

„А ти радваш ли се с мен,

че топлина изпращам на земята,

да ти е топло на душата?

Че виж каква си нежна, тънковита

и сладки думи имаш във устата,

та една звезда за теб ме пита:

Какво богатство имаш във душата”?

На всеки мир, добро да правиш,

за което горе ще разкажа,

по цялата небесна шир.
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НАМЕРЯ ЛИ ПЪТЯ 
 

Тази нощ скъса нещо във мен,  

вятър в клоните  дълго  свистя  

и загубих звездите, онези, 

дето ми даваха в тъмно крила. 

 

Тази нощ нещо се случи, 

някой заключи с катинар радостта. 

И заваля в мене бялото утро 

и осъмна във изгрев лудо нощта... 

 

Виж, без теб този свят 

е продрано чергило  

и дъждът в странно очакване 

в мене валя,  

ала намеря ли пътя към теб, 

любовта ще изгрява огнено тръпна,   

в светъл поглед и в чиста сълза. 
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СВЕТЛИНА ПРИВЛИЧАМ 

Не се научих да вървя до тебе кротко,

душата ми - все волна,

със птичите криле танцува.

Да бъда прùстан тих

и облак свит не мога,

на ручей светъл

моята душа прилича...

Със теб сме две планети,

толкова различни

и вятър по петите ми

незнаен тича...

Обичай ме, такава нестандартна,

във изгреви от обич

моят ден се врича!

Но аз съм твоя и такава,

разлистена и пролетна,  желана,

и все така отново те обичам

със страст и нежност –

светлина привличам.
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РАПСОДИЯ НЕЖНА 

Бели кокичета, свели чела,

детски сълзици, къс светлина,

бели кокичета шепнат в душата ми,

пролетно грее слънце в сърцето ми.

Толкова нежност и красота,

създал си на тази земя,

Господи!

По-светли и чисти

мойте приятели

огласят деня ми -

рапсодия нежна в сърцето ми.
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НАЙ-СВЕТЛИЯТ ДЕН 

И какво от това,

че по лицето ми има бразди

щом сърцето ми с тебе трепти,

и усмихва звезди във небето,

и полита със птиците бели…

Този свят е прекрасен и луд

и струи във усмивка на малко дете,

оживява във твоите нощи,

и облича деня ми в мечти.

Свети като светулки, танцуващи

в мрака,

и на щурците приглася във хор,

и събужда във мен светлината,

и наднича в душата ми, святата.

И отключва любов неоткрита,

и рисува за тебе най-светлия ден!
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АПРИЛ 

Април е целувка пролетна,

свети сърцето - цигулка вълшебна,

събудила изгреви влюбени.

Докоснах небето и то засия,

във облаци бели изригна.

Благослових светлината

и вятърът топъл запя...

Денят се разстели -

загадъчен нежен воал,

дете във съня си усмихнато.
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ПРОЛЕТНА 

Днес съм като пролетна река,

бързам с думи сладководни

да наситя въздуха, трептя.

Птичка, омагьосана в клони пее,

нишки слънчеви заплита вятъра.

Днес съм чиста, нося светлина

и душата си изчиствам от тъга и мрак,

тичам по поляни боса пак,

слагам си криле, със птиците летя.

Пролетта, възкръснала

във пъпки цветни,

пее!
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ЕСЕН 

Есен - чувствена хладна милувка,

нюанси - златнокафяви,

светлината приказка разказва,

по дърветата - дантели златни

и сладка болка в душата ми пари...

Есен - тиха, спокойна, восъчно зряла,

с поглед благ на красива жена.

Отлитат годините-птици

в облаци бели,

и заспива природата

в бяло очакване,

на кръговрата житейски,

вечността откроила.
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КРЕХКА ЧОВЕЧНОСТ 

Душата ми, предадена изписка

и светлината в корени се сви,

дълбоки.

Небето сгърчи се, заплака и

писък гарванов света раздра.

А колко малко трябва – една

усмивка във сърцето...

Боледува душата ми – от черното

и съня ми задъхва се във тъмно,

от близки,

на които отново повярвах...

И защо ли пак се усмихват

очите ми?

И се питам, наранена: „Господи,

защо духът на злото

ме тревожи?

И докога ще изпитваш

нашата крехка човечност?

Нали животът е правда и вечност?”



29 

 

МОЯТА ИСТИНА 

Научù ме, Любов,

как да намеря във прошката сила

и от огъня на греха и обидата

да излизам, пречистена, жива?

Как да пребродя пустинята на страха

и открия оазис в душата си срещу

подлост и ниски предателства?

Научù ме, Любов,

как да бдя над любимите хора,

да имам дързостта на смелите,

да кажа „не” на подлите,

да имам очи, сетива

за уханната мащерка,

дето поляни родопски краси?

Как да осъмна в светлината на изгрева,

за да следвам зова на сърцето си?

Как по течението на живота-река

да изляза гола, пречистена,

да съпреживея възкресението,

за да чуя на славеите нежния зов?...

Научù ме да вярвам във тези вълшебства,

Любов!
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Научù ме, 

жадна за твоята мъдрост съм!  

Ти си моята истина. 

Начало и край на света ! 

  



 

ПЕСНИ ПОЛИТАТ 
 

 

 

 

„Родопа! - сърцето ми със тебе пее и 

звъни, и в Космоса се извисява твойта 

песен...” 
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НАСТРОЕНИЕ 

Знаеш ли, че днес летях? -

към слънцето, ръце изправила,

и Божия усмивка пак видях

към мен, ръце-лъчи

протегнала.

И птиците, от обич

за мене натежали,

най-нежния триптих

изпяха...

Вълни от светлина

танцуват в мен

и храм свещен

е днес душата ми,

и песните Орфееви

ми дават сила,

и думи истини

нежно изричам...

Земята е дихание

от нежни аромати!
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ПЕСЕН НЕДОПЯТА 

И болката от парещия вятър

ще измия,

от слънцето в небето

ще грейне всеки лист.

Скали ще се разтворят

и извори ще бликнат,

и ще изтръпвам пак,

омаяна от липов цвят

и дива мащерка...

От лудото зелено

земята ще избухне

и луди дъждове

страстта ще покорят.

Орли ще се въздигат

и към върха ще светят,

но пак ще ме настига

песен недопята.
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ПЕЯТ ПТИЧКИТЕ ТРАКИЙСКА  

ПЕСЕН 

Тази сутрин на прозореца ми

две красиви птички пеят.

Вие, птички, знаете ли,

че тази песен е тракийска,

от Беломорска Тракия дошла,

с красота и тържествени напеви?

- Знаем. От там днеска сме дошли.

Искаш ли да ти разкажем

как и ние мъката тракийска

жалим?

Но знаем,

че Тракия не се продава

и насила не се взема!

Тракия се защитава,

затова във спомени остава

и в тях е с обич защитена,

от народ със ясна сила.

Така останала във нас,

защото

от кръв и песни, такава си е съща,

и чрез обичта си в своята земя

се връща!
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КРАСИВА СИ 

„Красива си” ! - ми казваш.

Какво ли повече да кажеш?

„Бог ми дал е радост

да те видя.

И ако се някога заблудиш в мрака,

знай, че някой, някъде те чака”.

Такава цветна и почти незрима съм

и ръце протягаш,

защото знаеш, че ме има.

Звезди от небето

да ми сваляш, няма,

защото казваш ми:

„От звездите си по-голяма,

затова ми е много хубаво

с тебе!”
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НЕВИДИМО ВЪЛШЕБСТВО 

На изток, припнала

пламти зората,

разтваря сини небеса

и се усмихват нежно дървесата,

събужда се денят във цветната си

дреха.

Красива е земята ми, най-хубава,

и няма другаде такава,

и пее в синьо планината,

гласа на гайди, сто каба ли чувам?

Сърцето ми се радва в светлина,

то пее: „Девойко, мари хубава”

и цялата планета става друга,

невидимо вълшебство

сътворява вечност.



38 

 

ЗАВРЪЩАНЕ 

Белеят върховете в булчинска премяна,

а долу, топъл вятър във зелено,

е облякъл планината

и вдишвам първа глътка - щастие...

В България съм, в моята градина

и диша светлината с отворени гърди,

танцува пъстроцветна дъга в небето

и пее люляка с очите си

лилави, бели...

Приглася моето сърце

на гайди шарени, кавали.

От планината глас дочувам

„Момне ле, мари хубава,”

планетата ли с мене пее,

за мен ли са звездите, пременени?

О, Господи! Събрал си толкоз красота,

хармония и светлина в душата ми!
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ВЪГЛЕНЧЕ В СЪРЦЕТО 

Обичаш ме, ала за себе си,

но аз съм цяла, целеничка

за хората родена,

за техните усмивки топли,

за грижите им,

непосипани със пепел...

Обичаш ме, ала за себе си,

но моят дом е с незаключени

врати

и слънцето към мен

протяга длани,

и влюбен

вятърът на прага ми звъни,

и нежни приказки във

благослов реди...

Да ме застигат лоши думи

във дъжд и зимен ден

и удар във гърба да ме боли,

не ще размътят моите очи,

щом ме догонва песента на мама

и въглена на твоята ръка

в сърцето ми нежно пламти.
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ВСЕЛЕНСКА СВЕТЛИНА 

Цветница е. Усмихват се цветята –

от Бога бисер сътворен.

Празнуват всички мирни хора.

Празнуват този цветен ден!

Танцуват с песнопения девойки,

облечени със всички багри на земята.

Празнуват Лазарово възкресение

и славят Бога в небесата!
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И ПЕЕ СВЕТЛИНАТА 

Небето плаче над Родопа

със тихи майчини сълзи,

излива се - трепти душата,

покълва светлина в земята –

благослов за прераждане звездно.

Земя на благодатно слънце си,

Родопа,

оглеждам се във изворите ти,

пречистена мълча.

Окъпана росата ти докосва

върховете борови, зелени, горди.

Родопа! - история, легенда, космос,

във мен живееш, кръвта ми с тебе тича,

докосване до вечността си ти.

Вселената разтваря се в поклон

и пее светлината с твоите очи!
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СВЕЩЕНА ЗЕМЯ 

 

Над  София  небето  просветлява,

събужда се в прегръдка снежна

красавицата древна - Сердика.

В целувка бяла върхове

докосват светлината,

прегръщам със сърцето си

таз близост снежна.

Събуждам се...

Прелитат птици,

асфалтът тича закачливо.

Земя, приветствам те! - Богата си,

обърнат чернозем отдясно пее.

Отляво - едва напъпила тревица,

художникът разплискал е в зелено...

Сърцето ми обзема нежност,

завръщам се в земята си свещена –

танцува просветлена тя!

За мен ли, Господи, със радост,

си отредил от тази красота,

неземна?
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МАГИЯ БОГОРАВНА 

Родопа! -  сърцето ми със тебе

пее и звъни

и в Космоса извива

твойта песен.

Във други измерения

Момчил юнак стои до мен,

събужда мойта кръв и дух,

и с благородна сила устремен,

проливайки кръвта си,

паднал в здрача,

та императорът до него спрял,

за Момчила, за юнака да поплаче.

А Петко, капитана,

история, достойнство

във дните ми гради.

Родопа! - магия богоравна,

от корените ти отпивам сила,

живот и младост носиш,

за мен си най-красива.

Трептиш във багри многогласни,

душата ми прегръщаш

с водопади дивни!
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Народ тракийски във тебе

диша и твори,

във вените налива сила.

Вселената разтваря ласкаво врати.

Родопа! Ти, слънце за очите

и душите ни !
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РОДОПСКАТА НАРОДНА ПЕСЕН 

1.

В слънчева мъглица, сребърна красива,

скалисти зъбери стърчат

от първите лъчи огрени.

И в някаква картина, неземна, а пък жива

небесни рози се сипят като облаци червени,

и не знаем, и стоиме изумени -

как в този рай иде денят, най-обикновен,

с песни, вдигнали небето в цветен мир,

и носят чудни звуци

по цялата небесна шир!

Родопи чудни!

И слънце, и звезди

почит ви отдават,

защото като живи

с поколения напред

се предават!

И ето, пее

планината със гърди издути,

и от Космоса се спуска песен

„Излел е Дельо хайдутин”.

Пеят върховете, един след друг,

борът запял е „Юначе, лудо и младо”,
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а „Момне ле, мари хубава” – съседният бук!

Китка цвете на две, поляна разделила

пее „Черешица цвят цветила,

та и от плод се прекършила.”

Погледни нагоре, цъфнали планинските

божури,

ечи планината, че каба гайди свирят.

2.

Тъжен глас оглася долинки планински,

видях в планината на здрача

„Руфинка е болна легнала”,

а майка ù до нея плаче.

Чашка ù вода похвата,

а Руфинка й не вярва: „Умирам, майчо,

умирам, тебе са вяра не фата!”...

И си мисля, да питаме Балкана, стария,

такива песни пеят ли се другаде,

освен в България?

3.

В робство се превивала

и в пролята кръв.

И не знаем, кой ръка е вдигнал пръв

да бие тревожните камбани,
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всеки оръжие да хване...

Колко ли войводи, четници, герои,

умирали са по пътищата твои?

Затова ехо се носи от песен,

от връх на връх

и повдига облаците в небесата,

да носят твоя глас нашир по земята!

И с песни в космическия простор,

носещи цялата човешка слава и позор...

Къде има по света песен

с нежност на целувка?

От къде се носи спомен за милувка?

4.

Че да видиш, като изтръгната

от градинка,

как животът плаче за Руфинка!

....

А ти за Родопите ще бъдеш

с песните им буден,

че тук се пее за живот,

макар и труден.

Че песента е хляб, видение

и от Космоса - благословение!
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5.

Кой ли по пътя иде?

Ами, че „Торнал Тодю на гурбет да иде”!

Вижте, спира се и назад се връща.

Ама, как не!

Забурил е пунгята с тютюня, забурил я

в новите потуре.

Вие, тъй се смейте, ако щете,

„ай съй са свършил Тьодому гурбетя”!

6.

Ранно утро е. А в труд и песен

е всякаква душичка.

Каква нежна песен иде! Някой пее

„Росни ми, росни, Росице”.

И се сипе, и се сипе родопската благост,

с нов ден за труд и радост.

И не знаем за живот ли пеем,

или той нас ни въздига...

И не казва стига -

че песента ни до Бога стига,

а Той с цялата си духовна власт

пее ли пее, заедно с нас!



 

ЖИВИ СПОМЕНИ 

 

 

„Спомени наши, връщате ни към  

миналото, от което черпим сила и  

мъдрост...” 
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ТРАКИЯ 

Тракийо! - от политици гневни,

разкъсвана си неведнъж,

дамгосана, снагата те боли,

оставила в сърцето ми следи,

ти викаш ме и днес,

земя на моите деди!

В съня си виждам те - боли

за кладите ти, дето още тлеят,

и робски мрак събужда

сълзите майчини отново.

Отсичаха те, връщаха

от българската силна твърд,

за кой ли път, отделяха,

окървавени и сиротни,

и децата ти - скъсани зърна от броеница,

потърсиха

спасение във горната земица,

ала и днес с очи безпътни

навън са разпилени...

Къде са къщите,

строени с толкоз радост,

и пълни със деца обични?
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Къде са птиците,

които пееха във нощите ти,

ласкави и сини?

Жестока варварска ръка ги срина –

превърнаха се в пръст свещена,

децата ти с избодени очи,

а майките, прегърнали

във плач греха на сатаната,

виеха като вълчици...

Българийо! Ти, майчице добра,

красавица с тракийските полета,

запазила и стари Крумови закони,

и на Левски мечтите и завета!

Със славянската си песен оцеляла,

добрина и мъдрост на света си дала,

към бъдното направи скок

чрез корена си жизнен и дълбок!
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ЛЯТО 

Обичам те, лято! Дъхаво и знойно.

Очите ти греят в метличиносиньо.

Слънцето пали огнени макове,

аромат на праскови по устните лепне.

В средата на лятото ухае на билки,

щурчета извиват рефрен на Вивалди,

светулки във полет търсят звездите

и сребърна нощ разтваря се в мен.

Ухая на лято, целувам морето,

прегръща ме влюбено то,

с раковини и миди, с вълни

белопръсти,

оставям следи по сърцето ти...

В копринена рокля минава лятото,

ухание цветно душата ми носи!
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АВГУСТ 

Август на прага ми тича

с нозе, побелели от страст.

Август живее в мен магнетично,

рисува море, пейзажи дивни и миди,

и в хоризонта ми нов наднича.

Вкус на ледена диня, мастиков коктейл

небцето ми тънко гали,

огънче нежно в кръвта ми

и неспирен танц, лудешки,

в горещите дни и нощи.

Август!– залез красив край морето

насища очите ми с багри,

радост в душата закичил

и усмивката светла на малко дете,

дето стопля кръвта ми...

Август!- разтворил синия цвят на небето

и синьото на морето взривил.

Август!- страстна целувка във дните ми,

слънчева обич към нозете ми тича.
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НАШАТА ЛИПА 

Брахме липов цвят.

Дървото с радост ни го даде.

И научи целият свят,

че сме вдигнали и врява.

Видяхме, че стои си необрана

жълтата липа със цвят богат.

Берем си, а тя гледа ни засмяна

и дарява ни със всеки цвят.

Радва се, че сме кротки и добри,

а със нея още по-щастливи.

Вижте, че нашата любов гори

още по-красива и под липов цвят.

Благодарим ти,  липичке, цветна, 

млада, как те срещнахме наслука!

Недей да страдаш! Ние ще се върнем!

Догодина пак ще бъдем тука!
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ДОБРОТАТА ОБЕДИНЯВА 

От небето ситен дъжд запръска

и хората прогони от улицата жалка.

Светкавица продра небето със сила дръзка,

от дървото падна с писък птичка малка.

Пискаше и махаше със мънички крилца,

долетя и майката да я спасява.

Хората ги гледаха с учудени лица,

а майката от болка викаше със врява.

Детенце хвана птичето и неговата майка,

и с дядо си птичките в ръце държаха.

Майката престана да се вайка,

че в дланите на стареца лежаха.

Мълчаха хората с усмихнати очи,

че живот и с малко се спасява.

Поразена си мислех, и още ми личи,

добротата как обединява.
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ЛЕГЕНДА ЗА КАМЕННИТЕ ГЪБИ 

1.

Живеел някога планинец горд

по тез места.

Наричали го Радуил,

 силен и добър е бил,

копаел въглища кафяви

във недрата на Родопа

и в мрак, и в труд денят му тичал...

Красиви щерки имал той,

и не една и две, а четири -

като божури дивни- красели те

земята на Родопа,

събуждали със сладкогласни песни

светлината...

Ала веднъж, към извора

те тръгнали вода да донесат.

Подгонила ги орда турска,

побегнали към крепостта,

най-близката, защита да намерят.

Завързала се люта  битка,

порти и стени горели,

на пепел станали гори и китки,

хълмовете от пламъците побелели...
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2.

Девойките пленили,

при главатаря ги завели –

да ги огледа -  за продан

и с нечисти мисли.

В безпомощност и мъка

потънали моминските сърца.

Изплашен, конят главатарски

се изправил и

ездачът паднал на земята.

Смъртта като платно

белязала лицето му.

Тогаз девойките побегнали

към близката гора.

Ала Кара Омур - приятел

на водача главорез,

побегнал в отмъщение след тях.

Настигнал ги до цветната поляна,

замахнал с ятагана - отсякъл

първата глава моминска,

ала последната преди да съсече,

не издържала майката природа

неговата гавра зла,

превърнала го във скала,

отровна, черна,
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Кара Тепе народът я нарекъл...

И днес красива композиция от гъби-

розови и причудливи,

красят снагата на Родопа.

И казват, докоснала ги божия ръка –

дала им защитна сила

болката човешка да лекуват..

3.

А над Родопа пее светлина

и днес,

и въздухът звъни - кристален,

чист - легендите реди

за незнайни времена,

много, много отпреди...
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ПАГАНИНОВА МЕЛОДИЯ 
 

Златна диша есента  

с листопад богата. 

Светлина насища въздуха  

и сърцето ми за празник  

нов прегръща. 

Вятърът подгонва закачливо  

птичите ята 

и сбогува се с болка и тъга. 

Гиздят се дърветата - тез невести,  

трепетни, 

със одежди, залезнокрасиви,  

и в душата ми, ранената,  

Паганинова мелодия звъни! 
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БОЛКА 

Сърцето на майката днес плаче,

загубила рожбата си в тъмнината.

И продължава да я търси в спомен.

Тя винаги е с тебе, майко, в този

свят огромен.

Помогнал бих ти, ако мога,

но защо ли? Тя е в дясната

ръка на Бога!
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СПОМЕН ЗА ТРАКИЯ 

 

Земя прекрасна, 

градина цветна,  

от началото до края, 

на теб и вятърът 

се спира с мен да поиграе. 

 

Като майчица добра си, 

че ми даде обич, хляб и сила, 

днес да съм такава, 

на други да дарявам 

радост и закрила. 

 

От тебе идат 

ухание и песни във простора. 

Земя прекрасна моя, 

земя на прекрасни хора! 

 

На тебе знаците си  

 Слънцето поставя! 

И Бог отгоре гледа, слуша 

и усмихнат благославя. 

  



 

ЗЕМНА РАДОСТ 
 

 

 

„Родопа, сърцето ми при твоите звезди 

остана!” 
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МОИТЕ УЧЕНИЦИ 

Казват, че усмивката ми

винаги е блага.

Спирам се. И в очите ми сълзици.

На сърце ми топла радост ляга.

Отдолу идват

мои ученици -

букет усмихнати лица!

Обичаха ме

и сега ме тачат.

Прегръщат ме.  Момичетата

от радост плачат!

Мислех си да ги попитам –

как са се събрали,

но в сладкарницата никой

никого не слуша,

а спори

и цветя за мене - купили

или набрали,

и избрали Стефан да говори.

А той, обърка се и нищичко не каза

освен, че много ме обичат,
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била съм слънчева,  

мила и добра... 

И нямали от мене страх,  

давала съм себе си за тях! 
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ОПТИМИСТИЧНО ЗА БЪЛГАРИЯ 

Родино мила, ти, майчице добра,

защо си днеска тъжна, натъжена?

Не се ли радваш на ясната зора

и на земята с облаци небесни обкръжена?

Плачеш днес за твоите деца,

за всеки, напуснал те зад граница.

Но и отдалеч, ти, топлиш техните сърца

и всичко туй е в двадесет и първи век.

Бъди със тях, подкрепяй ги духовно,

че са тръгнали, подгонени от своите.

За тях това оказва се съдбовно,

че там, където са, остават чужди!

Но те ще се завърнат, майко,

привлича ги земята ти, магия.

Недей, недей се толкоз  вайка,

защото духом си красива и богата.
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ДВОРЕЦЪТ КРАЙ БАЛЧИК 

1.

Великолепно бял, от приказка дошъл,

стоиш, дворец, ти, спомен древен.

И всяка сутрин една царица

пристъпяла с нозе, подобно жрица,

примамливо блестяла морска шир

и слънце нежно слизало в косите ѝ...

Усещане за мистика и красота,

навява залива във мен.

И ручеи целебни, и дървета,

говорят ми със своя глас.

Тук - мостче, зелена арка- там,

параклис,

израствала градина - чудо

със рози, лилиуми, перуники...

Във сенките на бухнали дървета

се раждала внезапно любовта,

художници, поети, музиканти,

огласяли простора див,

във плен на вечността,

останали завинаги...

По твойта нежна красота

тъгувал Кирил - българският принц,
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но ти, по-влюбена от всеки, 

в сърцето си на друг 

се врекла - арабина, чуждоезичник  

детето ти, изтръгнал от смъртта... 

 

2. 

Мария, принцесо Единбургска,  

по-жива си от всякога сега. 

Докосваш ме със шепота  

на вятъра зефир, 

ухание на розов цвят  

душата ми обгръща, 

и в плясъка на морските вълни  

дочувам светлия ти глас... 

Послание, послание  

за Светлина си ти,  

познала обич и любов, 

обида в мрака. 

И в светлината на нощта  

те виждам, Синеока, 

достигнала смъртта  

в Безсмъртие! 
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ХАРМАН КАЯ 

Харман кая, Харман кая,

история от древността

пази твоята земя.

Светилище от Бога подарено,

от скален връх

към слънце златно устремено.

В гигантски исполин от камък,

убежище за скални хора

и днес ни удивляваш ти:

сферични кръгове, олтари жертвени

и улици в скалите

все още гледат към звездите –

загадка, мистика си ти!

В земята ти покълва

надежда зрънце

за град тракийски - богат,

с култура древна...

Навярно планината някога

е греела от детски смях

бъдеще чертаело

народ тракийски,

живял преди Христа?

Навярно?...



71 

 

Богата е земята ми

с култура пъстроцветна и 

диша, пее днес Родопа

с гласа на песен дивна.
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НА ДЖУЛИАН 

Джулиан, момченце благо,

момченце с миличка душица.

Толкова си мило, толкова си драго,

да ти галя нежната главица!

Че ме гледаш с усмихнати очички,

умен си и вече не си бебе.

Викаш и махаш мънички ръчички

и целият свят събран е в тебе.
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СПИ ВНУЧЕ 

Не тъжи, че слънцето се скрило,

то просто отишло е на запад.

Дошла е хладна вечер от

отсрещно било

и сенките започнаха да падат.

Лека вечер тихо и кротко

се смълчава,

хора и животни, птици и цветя

приспива.

Луната блесна и показва свойта слава,

сънят с милувка при всекиго

отива.

Поспи върху земята ни

тракийска,

да усетиш колко топлина показва.

И като майчица добра,

и на теб ще иска

тракийски спомени да ти разказва.
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СВЕТЪТ В ЧУДЕСА 

на Джулиан 

Славей пее, думи

български нарежда,

песничка за Зайко сив

подрежда.

Бисери в устата му

звънят

и отключват извор,

български, богат.

Джули пее и говори

с български слова

и светът край мене

радва се на всичкото това.
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И ТЪРСЯ СЕБЕ СИ В ТЕБ 

Гърция - огненослънчева!

Нежна девойка със смугло лице,

вятър палав заплита косите ти,

маслинено злато лицето краси,

огърлица светла разплисква

морето ти.

Чу ли на птиците ангелогласния хор,

в утрото, дето приказка златна

зората разказва?

В долината Никити притваря очи

пред морския цар,

молитва най- чиста реди....

Гърция! Шепот нежен,

от древни светове дошъл.

Във Омир, Аристотел и Сократ

откривам твоя поетичен свят

и мъдрост,

земя на моите деди,

магия древна, сказание най-чисто.

Пред твойта красота очи затварям

и търся себе си във теб!
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СЛЪНЦЕТО НА НИКИТИ 

Обичам слънцето,    което

на запад слиза -

портокал от боговете хвърлен.

И палмите   ветрилообразни,

и сгушилия се във рехавите пръсти

на маслинови гори,

приморски вятър.

Обичам слънцето, което

се гмурва влюбено в морето –

необятното и синьото, и близкото.

Слънцето, което нарове, лимони,

олеандри разцъфтява.

И после към Итамос-планината,

се изкачва

смирено, царствено и тихо,

и в своята вечерна нежност

тъй ласкаво ме приютява.



77 

 

ДЪЩЕРЯТА НА РОДОПА 

Пространства чужди и пътища далечни

улавят сетивата ми антени

и други ветрове ме брулят,

пресичат грохотно деня ми.

Очите на пет континента се взират,

задъхано в мен,

непознати препускат чуждоезичните

думи, разсипани в смях и вик на дете,

времето гонят в шеметен бяг.

Във този век, бетонен,

сърцето ми в носталгия плаче,

далече, остана земята ми

българска, свидна.

Ала затворя ли очи, отново виждам Теб.

Родопа! – коприненозелена твойта плът

ме гали, зазвучава Орфеева песен.

Ехти планината в гласа

на девойка със сребърни пафти

и риза кенарена, по-бяла от сняг,

и възкръсват юнаци в Балкана

със пушни бойлии и с лъвските знаци...

и с Дельо войвода стигам отново

звездите...
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Където и да ида,

ще си остана влюбена

във къщи белолики,

от твоето слънце огрени,

във чанове медни, бакърени,

в дъха на цветни поляни,

посипани с лайка и здравец,

със мащерка, нежно набрани...

Родопа, сърцето ми

при твоите звезди остана!
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ВРЪБНИЦА 

Възкръсна в животворна светлина земята!

И в пътя му към Ерусалим

посрещали го хората със радост,

приветствали го с клонки палмови, цветя

и възгласи: „Осанна! Благословен

да бъде идващия в името Господне”,

огласял въздуха с тържествен звън.

И хиляди години след това

пред дверите на нашите сърца

Иисус Спасителя посрещаме

със обич,

отнасяме от върбовите клонки

у дома -  за изцеление и здраве,

послание най-висше на света.

Църковна Връбница празнува

младостта

и Светлина вселенска, цветна,

обсипва цялата земя!
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НАДЕЖДА 

на сина ми Веси 

Сутрин,

щом чуя гласа

на сина ми,

птици райски събуждат се в мен.

Песен родопска

звънва в деня ми, глас на девойка

тича към мен.

Светлина се разплисква,

по-бяла и нежна,

Космосът цял засиява!

Господи,

дай от тази надежда

всекиму!

По-хубав и чист

моят свят се изправя!
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СЛЪНЦЕТО НАМИГА МИ 

Есен пъстроока, светлоока

във душата ми трепти,

нежно гали светлината,

слънцето намига ми с очи.

„Няма да съм толкоз силно,

да опърля птичите криле,

те на юг пътуват вече, някой

светъл бог навярно ги зове”.

В галещите гънки на деня,

песента ми като облак

бял се плисна...

Толкова е хубаво, когато

обич някой в дните ти плете!
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МИСЛИ В ГОРАТА 

Как е тихо! Събужда се гората.

И колко е спокойно.

С радост птиците запяха.

Сипнаха се звуци като

жито ройно,

а лястовиците любовен танц

редяха.

Пейте птици, цялата гора

е ваша!

И никой не ще ви завиди.

И ние ще сме в прегръдка наша,

докато слънцето ни види!
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ДОВИЖДАНЕ, СЕПТЕМВРИ 

Довиждане, септември,

прошепват ми листата,

отронен шепот нежен-

килим златноален.

Къде си, нежно слънце,

погалило душата ми,

във дъждове, надвиснали,

олекнали снагата ти?

Червено вино в бъчвите

наливаш,

сладост сипеш във смокиновото

сладко,

а светлината все така ухае

във дюлева позлата.

В прегръдката на шипки и цветя

искаш да се зърнеш.

А ние ще чакаме с надежда,

догодина пак да се завърнеш.
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МИСЛИ ЗА МЕАНДРИТЕ НА АРДА 

1.

Магия синя от Родопите изтича,

от Ардин връх извира тя!

И шеметно се втурва в планината,

огласяйки дълбоки бездни и върхари,

с меандрите си сребърни,

като накити и огърлици стари.

Усмихва се със гордост старата Родопа:

- Боже, колко съм красива!

И със звуците, които в мен са сбрани,

превръщат в песен красотата дива!

Меандрите, извити като женска

хубост грациозна,

смутили и гората, и

земята сериозна,

че сребърни отблясъци до небето стигат

отгоре, от високо да покажат –

родопските девойки дългополи,

за красотата с красиви думи

да накажат.

Река с родопска слава!

Прелестна и буйна!

С небесна нежност спускаш се надолу
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към двете си сестри в

други планини родени,

Тунджа и Марица си текат успокоени

и чакат теб, красавице родопска,

уморена, ала горда, минала през

твоите меандри, от тебе победени.

Река свещена,

във свещена планина!

Ореол на святост и на зеленина,

понякога трептиш в синкава коприна,

понякога бучиш със бури гръмотевични,

а напролет галиш с милувките си вечни,

пръскаш ни със топли дъждове.

Извиват се край тебе

зъбери планински

и бели щъркели кръжат над бели брегове.

Орли и лешояди в крайбрежните

скали гнездят, над стари лесове.

А там, където Боровица

в теб се слива,

панорама засиява чудна

и пътят ви единен става.

2.

На юг пътуваш, хубавице бързоструйнна,
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и в простора чувам твоя шум

от хлопатари песен: и тънка, и буйна.

Стада край тебе кротко са поспрели

и поляните от тях са побелели.

Свидетел си на мъки и тревоги,

и си текла

кървава от бряг до бряг,

носила невинни жертви

в своя бяг!

И днеска чиста, чиста

си оставаш пак!

3.

Това го знаят и твоите сестри,

заедно отправени към Бялото море,

което толкова ви чака и ви иска,

че му носите

вода тракийска.

В едно водите сте си слели

и със спомени от древни времена

учите народите на мъдрост,

и човешка добрина.

Дълбоки ардински меандри,

блестите като сребро разтопено.

И с нищо по-красиво, несменено.
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4.

Тъмните меандри - български каньони,

превърнати сте днеска

във светли езера

по стремежа на човешките закони,

давате ни радост и бяла светлина!

Носите с водите си

дълбоки тайни

на народи, минали от тука,

видели не едно безумство,

свидетели на радост и сполука.

Арда наша!

Наша гордост и отмора!

Обичана от толкоз хора,

в теб небето денем се оглежда

и птици, и животни

от тебе вода пият,

а звездите вечер в теб

се къпят и се мият.

И ние, горди тракийци,

родопчани,

все тъй, заедно събрани,

гледаме нагоре без тревога

и за тебе, Арда,

благодарим на Бога!
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ПРОСВЕТЛЕНИЕ 

Пороите дойдоха!

Очаквани и силни

и хълмове се сляха.

Гърмяха студове,

но пак очите на дете

със сълзи рамото ми пари...

Този град

с отсъствие на бистър дъжд

и ясно слънце

в душата ми като проклятие

тежи.

Дълбоко,

като сън се губи светлината,

далеч проблясват

стръмните реки...

Сърцето ми ранено вика,

по изгрев като мак цъфтя

и пак пречупвам с рамо клони,

с очи избърсвам звездна пепел...

целува ме една бреза.
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НОВАТА ГОДИНА 

Тя иде, млада и красива,

и пее синият простор,

душата ù е дивно чиста,

надежда, светлина разпръсква

и ражда светъл кръгозор.

Тя не познава болести и грешки

и ревност дива не таи.

Очите ù са снежнопъстри,

усмихната към хората върви.

Наздравица със старата година

вдига,

във мир деца и хора благославя,

да има жито във полята,

от плодове да натежат градини,

душите ни да бъдат чисти и красиви,

здраве да ни е за бъдните години.

О, Господи,

нали любов е твойто име?

Човечеството чака светъл час,

по-чист и истински

денят в мен

се ражда!
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ПРЕГРЪЩА МЕ РОДОПА 

На „Алстер“-а ме слънцето

                          прегръща

с онази равна синина,

а аз пътувам към България

и нежно във сърцето

                       я зова.

На мама песента тракийска

дава сила, звънят

в ръцете ѝ ръкойки

и връзват слънцето на сноп.

Тютюнев лист, изправил ръст,

измерва жадно светлината...

Прелитам над земята

                       българска,

прегръща ме Родопа планина

и звънват чанове пиринчени,

моминска песен въздуха оглася,

и гайди шарени

вселената на рамене понасят.



 

ПУБЛИЦИСТИКА 
 
 
 

 

 
Публицистиката осмисля настоящето. 
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СВЕТУЛЧИЦИ В МРАКА 

/ есе/ 

 
Моето детство! - като крачета на прощъпулник на-

газва тихо в съзнанието ми. Дъх на току-що издоено 
мляко и мирис на смола от дървета, които весело пеят 
в старата печка и в огъня на спомена. Светла хасърена 
черга и сковано набързо легло, газена лампа, която 
разпръсква бледа светлина. Това бе целият „раз-
кош”… Не помня баба си Злата, отишла си рано от 
белия свят. Не могла да понесе ненадейната кончина 
на чичо ми Стоян, най-малкия син, осемнадесетго-
дишния, надеждата на рода. „Пусни ми днеска Стоян, 
да ми „измие” очите, че утре ми идват инспектори”- 
казвала учителката на баба ми. Така разказваше и та-
те, за кой ли път, и големите му сини очи потъмняваха 
от болка…A тя, земната светица, така и не могла да се 
усмихне след смъртта на любимия си син. Паднал на 
нивата, безжизнен, в един есенен ден... Млад и строен, 
с големи и черни като маслини очи, жадни за знания, 
отворени за светлината... Какво повалило този млад 
бук с тази ранима и кротка душа, така и не се разбра-
ло. А и докторите объркани мълчали. Явно тъй му 
било писано. „А нима Господ не се нуждае от такава 
доброта до себе си?”, мислел си дядо и търсил мехлем, 
за да потуши горчивата болка в сърцето си... Черна 
сянка покрила лицето на моята баба. Ден след ден се 
топяла снагата ù, сякаш някаква невидима прокоба 
теглела енергията ù и след два месеца и тя се  пресе-
лила на оня свят. Дали бе по-добър той? Никой не 
можеше да каже. А и вест от там нямаше... 

От чернобялата снимка ме гледа моята баба – ли-
цето ù излъчва особена светлина и нежност, но така и 
не усетих ласката ù, нито прегръдката на нежните  ù 
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ръце, не опитах от гозбите ù, приготвени с толкова 
обич, както днес аз приготвям за моята внучка. Може 
би затова дядо ми Марко компенсираше с такава нес-
войствена за него нежност. Той ме галеше и прегръ-
щаше, а очите му, сини и ясни, ден след ден потъваха 
бавно в мрак. За мен той правеше най-вкусния „прес-
ник”, който някога съм яла, най-ароматните чорби от 
киселец и пащърнак с масло и извара – истински и 
вкусни, с любов замесени. Каква магия, какво свеще-
нодействие имаше в тези най-обикновени гозби с ло-
бода, коприва и пащърнак, подправени с яйца, масло 
и сиренце. 

- Яж, дядовата, яж, та да пораснеш, я, каква си сла-
бичка... Какво да ти сготвя? Ти само кажи, пък аз си 
знам работата - суетеше се старецът около мен, и ли-
цето му грееше като нежен изгрев. 

Моето детство! – малко тъжно и бедно, ръсеше 
слънце и дъжд в душата ми. И оживяваха по белите 
стени сенките на приказни герои, прекрачваха света 
на реалността и нарушаваха моето спокойствие. И 
пораждаха първите въпроси в детската ми глава...Ах, 
моето детство! Крехко като теменужен дъх и днес то 
ме връща назад във времето. Понякога то грееше в 
жълта премяна като слънцето, което хвърля мека 
светлина на двора, алено като празничен губер, изтъ-
кан от обичта на най-близките ми хора, светваше в 
зелено, като разпъпило през пролетта дърво, лилаво, 
като дъха на най-срамежливото цвете – теменугата, 
скрита зад своите посестрими. Ах, моето детство! 

Дъх на топлина и нежност, на омайни билки и ръ-
це, които ме обгръщаха с обич. Моето детство! Бяла 
приказка, люлка и смях на дете. Отново съм в старата 
дядова къща. И оживява в душата ми радост. От дебе-
лите греди на тавана в коридора се спуща въжена 
люлка-вълшебница. И трепва душата ми като пеперу-
да! Каква радост наставаше, особено когато идваше 
Нуша, моята приятелка. Мило ми е всичко това. И 
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онзи зелен спомен, извиращ от селската река, която
подскачаше като немирно дете - мирис на дъхави тре-
ви и цветя, жужащи от пчели и малки живинки...

Спомени мои, светулчици малки в мрака, скъпи сте
ми! И днес озарявате деня ми със светлина…Камъчета
полускъпоценни, които и днес ме пазят от мрака на
застоя и безчовечността, от тинята на подлостта и
предателството... Покълнали бели кокичета в мен...
Бяла дреха в душата ми, кенарена, везана, от
тънките пръсти на баба…И се връщам назад, към
Сътворението на света… И ставам миг от вечността…
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КЪМ МАРА МИХАЙЛОВА 

/ есе/ 

 

 
 
Всеки път, когато минавам край Дома на културата 

и погледна към паметната ти плоча, изгряваш в сър-
цето ми. Бях чела и слушала за теб, а и конференция-
та в Кърджали, посветена на твоята личност, открех-
ваше нови врати към твоя неспокоен дух. Сега, когато 
научих за твоя, изпълнен с всеотдайност и обич свят, 
не мога да си представя Тракия и тракийските бълга-
ри без теб. Ти, всеотдайната дъщеря на тази земя, за-
щитаваше правото на твоя изстрадал народ да живее 
свободен в границите на майка България, да се радва 
на труда си и уверено да върви по пътя на своето ду-
ховно просветление. Като истинска тракийка съумя-
ваш да му покажеш тази магия, наречена Тракия. Зе-
мя на благодатно слънце, на полски и планински баг-
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ри, които очароват. Земя, донесла от миналото своите
мъки и спомени за героична бран. Земя – спомен -
кървав знак на онези, които изтъргуваха твоята душа
и пространство, на онези тракийски чада, които изст-
радаха грешките на поредните български правителст-
ва, отново и отново. Тя те привличаше като  микро-
космос,  който  трябваше  да  разгадаваш и разчиташ
неговите знаци. Мило ти бе това райско кътче, закъ-
тано на север от планинската гръд на Родопа плани-
на, достигнало на юг до вълшебния полъх на Бяло
море. То бе част от твоя поглед и от твоя свят. В неук-
ротимата си младост откриваш пътя към сърцето на
тракийските българи - кротки и трудолюбиви, за кои-
то земята бе олтар на  преклонение и величие. Тракия
бе чистия извор на твоето вдъхновение. Тя даваше
устрем на  мечтите ти, изпълваше живота ти с радост
и енергия, осмисляше по новому дните ти. Родена в
неголямото село Чобанкьой, Източна Тракия, ти чер-
пиш сила от своя корен - по бащина линия от Устово,
правнучка на известния радетел за православие и
просветителство Сава Петков Келешовски, представи-
тел на бакърджийски еснаф в Устово. Баща ти, Тоню
Бечев, първият български учител в малкото за онова
време крумовградско село Дутли, сега Черничево,
подхранваше твоето самочувствие и родолюбие, а по-
късно идва и изследователската ти страст към знания.
Родът ти, сподвижници на обичания и известен капи-
тан Петко войвода прави логична проекция към твоя-
та личност. Цялата си отдаденост със своите прист-
растия към ежедневните събития, към традициите и
митологията на тракийските българи. В съзнанието
ти на дете трайно стоят размирните дни на Балканс-
ката война. Дни, изпълнени с надеждата за присъеди-
няване на отнетите български земи от майка Бълга-
рия. В душата ти камбаните на радостта задълго са
отеквали в споделения възторг на бойната слава на
българската армия, превзела непревзимаемата през
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март 1913 година Одринска крепост. Но не задълго. И 
после отново болка. Болката и разочарованието от 
Междусъюзническата война сграбчва сърцето ти –
жесток удар и покруса за българите от разорена Тра-
кия и Македония. Плачат тракийските и македонски 
българи – разорени, унизени, посечени с ятаган и 
меч... Плаче България – ограбена и осакaтена.... 

Венчилото ти, едва 16-годишна, с 31-годишния за-
можен търговец Аргир Михайлов, човек, носещ идеи-
те на българските възрожденци, се превръщат в крило 
за теб. Обладан от благородство и обич, той горещо те 
подкрепя - изпраща те да учиш в Париж, осигурява ти 
средства за издавания от теб вестник „Арда” в Кър-
джали през 1935-36 година. Подпомага работата ти по 
вестник „Празничен дневник”, редактиран съвместно 
с П. Станчев в София. И си мисля за онази хармония и 
толерантност, които са царели в твоето семейство, 
надраснали времето. Отношение на уважение и раз-
биране, на зачитане правото на свое духовно прост-
ранство и правото на другия до теб. 

И колко е прав Ницше, когато казва: „Всичко, което 
не ме убива, ме прави по-силен”. И идва твоето разт-
варяне и израстване като активно ангажирана лич-
ност. Организират митинги срещу злокобния Ньойс-
ки диктат. Иска се смелост и решителност. Ти ги при-
тежаваш. И си в първите редици. Излизаш с апел за 
създаване на Тракийска женска организация. Година-
та е 1933. Отдаваш своята енергия за създаването на 
тази толкова необходима за времето организация на 
жените. Участваш в нейното укрепване и израстване. 
Укрепваш и израстваш и ти като личност, която 
принадлежи на тракийските българи. На хората, кои-
то споделят твоя свят. Достойна си за възхищение. 
Пример, който заразява и увлича... 

Изминали са само осемнадесет години от неспра-
ведливия Ньойски договор след принудителното про-
гонване на тракийските българи от родната земя. 
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С нови трепети и възторг за българите от Беломор-
ска Тракия идва 1941. И отново потеглят керваните на 
надеждата - отново към родните гнезда. Ти си сред 
тях, ти си една от тях. От тяхната болка и сила. И там, 
в Гюмюрджина, в организиране списването на вест-
ник „Тракия”, разцъфтява твоя творчески потенциал. 
Времето през 1941-44 година дава нов тласък в младия 
ти живот, усещането ти за принадлежност изповяда 
радостта ти от допира с родната земя и общуването ти 
с тракийци. Тази сила определя и мотото на програ-
мата на  вестник „Тракия”: „Да вземем участие в ду-
ховния и материалния градеж на свидна и изстрадала 
Тракия. Да работим за издигането на нашия роден 
край, а с това – на  общото отечество”... Така гюмюр-
джинска „Тракия” се превръща в „духовно знаме“, в 
патриотично послание за изучаване и популяризира-
не на важни събития от живота на тракийските бъл-
гари, от тяхната етнография и култура и хвърля нова 
светлина в твоето журналистическо виждане и отно-
шение към онези процеси, които дават лице на живо-
та ти, лице на епохата. Защото знаеш, че в суровите 
премеждия и трудности, точно българската вяра, 
обичаи и фолклор ще съхранят българите като нация.   
Носиш   вътрешна   сила   и   творчески размах, които 
извикват възхищение. Колко съвременно звучат ду-
мите и мислите ти! Колко много си ни нужна и днес! 
В сложното и противоречиво време, в което живеем, 
човешките ценности са като „тера инкогнита”. И за-
това боли, защото наранява. Наранява крехката чо-
вешка същност, създадена за любов и светлина... С 
чистотата на българското си съзнание даваш зелена 
светлина на етнографските и фолклорни публика-
ции, които са дело на известни български учени и 
изследователи. Сред тях греят имената на Стою 
Шишков, Анастас Примовски, Христо Караманджур-
ков. Изследванията по тракийския въпрос, миналото 
и демографията на видни българи като Иман Орман-
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джиев, Константин Петканов и Станимир Попов на-
мират широк отзвук във вестника. Така гюмюрджинс-
ка „Тракия” става израз на онази посока, която тра-
кийските българи поставят в културната линия на
българския народ. Във всеки брой на вестника при-
съства автентичен тракийски фолклор, който дълго
ще подклажда интереса ти на изследовател. С каква
обич и феминизъм журналистическото ти перо реди
слова за онези будни българки, които работят за раз-
витието на българското национално движение в Тра-
кия и Македония! Сред тях е и учителката и револю-
ционерката Филипа Димитрова, основател на първо-
то българско училище в Драма, съпруга на известния
тракийски революционер Коста Георгиев, пример за
всеотдайност. А статиите ти с културно- просветна
тематика, свързани с основаването и работата на гю-
мюрджинския театър, посещението на царския сим-
фоничен оркестър в града, песните на Тракия хвър-
лят нова светлина, показват онази страст, която си
вложила като тракийка и журналистка. Така гюмюр-
джинска „Тракия” се превръща в отворен прозорец, 
в открит исторически извор, без който днес бихме 
знаели по-малко, бихме били по-бедни и всичко би
изглеждало „по-безцветно”. Безценен е неговият при-
нос, защото в него говори „духа на епохата”. Дело, ко-
ето се равнява на „подвиг”, отбелязва в-к „Беломорска
България”. Със собствени приходи и безвъзмездния 
труд на твоите колеги, близо три години, вестникът 
пише история. И всичко това - с твоята всеотдайност и
решимост, с твоя пиетет към духовността на тра-
кийските българи. Ти, дъщерята на Тракия, и днес 
ни даваш най-искрените си уроци по родолюбие. По-
казваш ни как да работим за българската кауза. Все-
отдайно, безрезервно. Въпрос, който и сега тежи като 
Дамоклев меч над главите на българите. С точната 
оценка за историческата ситуация, в която се намира 
държавата ни. Ти, която с твоите действия на 
позитивност и всеотдайност печелиш уважението и
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признанието на своя народ – еталон за поведение, 
професионализъм и морал. Да, твоето житейско кредо 
е скромно и простичко - да работиш за издигането на 
своя роден край, за издигането на Тракия като част 
от отечество България. Целите ти осмислят твоя 
живот. Следваш ги неотклонно и вървиш напред. За 
теб е по-важно да напишеш книгите си, които 
разкриват отношението ти към събитията на твоето 
време, да помогнеш на тракийските българи в техния 
път към България, да бъдеш човек и личност. Усилия, 
постоянство, приоритети. Защитаваш ги със силата на 
своята воля...

Гледам портрета ти и си мисля: колко решителност
и мъдрост има в теб! Като защитница на тракийския
бит и култура, като журналистка отваряш очите и
съзнанието на тракийските българи за нови духовни
полети и светове. С каква борбеност се хвърляш да
помагаш на изселниците от Тракия, която за пореден
път е отстъпена на Гърция по Ялтенското споразуме-
ние през 1944 година! Затова ли гръцката админист-
рация те осъжда на смърт чрез обесване? В Кърджали
си задържана от МВР, следва нов удар - изключена си
и от Съюза на провинциалните журналисти. Каква
неблагодарност на системата! За жената и твореца,
човека, който със съзидателния си труд и дух доказва,
че има една сила, на която е подвластна тя – Тракия. И
защо трябва да бъдеш унизена и низгверната?...

С будната съвест на своя народ обикаляш малките
схлупени селца на кон или пеша, за да записваш дума
по дума разказите и песните на онези необразовани,
но изпълнени с топлота и сърдечност хора, които от-
криват сърцата си, за да изкажат съкровените си, по-
някога кървави спомени. За теб българският изследо-
вател и учен Стою Шишков ще напише:“ Мара Ми-
хайлова познава и уважава целия източнородопски
край. Тя познава най-добре живота и състоянието на
турското население”. Уверено и последователно като
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краевед и като човек търсиш приликата между етни-
ческите групи, населявали българския регион на Ев-
ропа. И това те зарежда с воля, осмисля стръмния ти
път. Колко много имаме да се учим от теб, всеотдай-
ната, възторжената радетелка на тракийския бит и
култура, отворила сърцето си за хората, които населя-
ват този ареал!... Като в нестройна композиция се ре-
дят думите ти с обичта ти към тези българи, за които
ти си просто „нашата Мара”. Черно и сиво бележат
дните от покрусата на нерядкото прогонване и изби-
ване по пътя към родната земя. Трите злочести про-
гонвания – 1913- та, 1919-та и 1941-ва не сломяват во-
лята на тракийци да бъдат верни на родната Бълга-
рия. Затова в песните им, горестни и драматични,
плаче наранената гордост и съзнание на българите от
Тракия, преминали своята Голгота. Неведнъж. Но
оцелели с достойнство, със съхранена вяра, обичаи и
култура. Ти, неспокойното сърце на Тракия даваш
израз на вълненията си за епохата, в която живееш -
времето на Втората световна война. В интервютата си
с известни български писатели – Тодор Влайков, Фани
Мутафчиева, Елин Пелин, Николай Райнов, Людмил
Стоянов и други, правиш публична позицията им за
войната и жестоката й несправедливост...

Мара Михайлова! Нашата Мара! - един достойно
изживян живот. Пример за нравственост, гражданска
позиция и неспокойно журналистическо перо, отда-
дено на българите от Тракия. Живееш в мен. Отваряш
път към Светлината, с която светиш и днес, да гледаме
напред и да пазим своя български, тракийски корен.
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ЩАСТЛИВЕЦ 

/новела/ 

 
Вратата хлопна и малката Катерина, с потъмняло 

от слънцето личице, с големи и черни като угар очи, 
се шмугна бързо в стаята. 

- Дядо! – отрониха се като бисери от детските уста 
плахите думи. Хвана старата, набръчкана от времето 
ръка на дядо си и я притисна бързо към бузата си. В 
тази неочаквана милувка имаше толкова детска неж-
ност и обич. Особена топлина се разливаше по тялото 
му и душата му грейваше, щом влезе Катето в стаята 
му... 

Ала сега старецът не помръдваше, лежеше с мисли-
те си, които го отнасяха като вятър надалеч. Тъгуваше 
за първата си изгора, неговата Злата, дето му пристана 
после. Отдавна се беше преселила тя на оня свят. От-
както загубиха Стоян, осемнадесетгодишния син, на-
деждата на рода, сякаш черна сила сграбчи сърцето ù, 
топеше се, крееше, ден след ден и два месеца по-
късно, отиде при него...Още виждаше лицето ù, бяло 
като сняг посред зиме, нежно, обградено с къдрави 
тъмни коси, заплетени палаво назад. А очите ù, като 
звездици светеха. Красивата ù, като слънчев изгрев 
усмивка, смущаваше нежно сърцето му. Тиха като 
есенна река, тя подслаждаше живота му и тялото му, 
младо и стройно, се изпълваше със сила, a душата му 
пееше. 

- Дядо! – побутна го някой нежно... 
Беше Катерина, малката му внучка, на големия син 

Делчо. Приличаше той на майка си - усмихнат и лас-
кав, с мека като памук душа. И внучката бе наследила 
от тяхната мека и привлекателна сила. Нищо не мо-
жеше да ù откаже. За нея живееше той сега, за Катето, 
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с нейния смях посрещаше изгрева, с нейната обич го 
изпращаше. Особена връзка имаше между тях. Тя бе 
радостта за душата му, осемгодишна, тя припкаше 
край него като малка козичка и мира му не даваше. И 
каква беше тази нейна енергия? Отде извираше?...И 
въпроси, въпроси...Бързаше да порасне, да открие све-
та. Току стане сутрин рано и дотичваше при него: 

- Прочети ми пак приказка, бе дядо, за оная, Пепе-
ляшка, дето тръгнал да я търси принца, със стъклена-
та пантофка. На нея разказваше той и други приказ-
ки. За преживения ужас през 1913, насилствено про-
гонени от родните огнища на тракийската земя от 
кръвожадните турци и башибозуци, търсели спасение  
в горната земя. Този спомен се беше вкопчил като пи-
явица в него и не му даваше спокойствие. А и как да 
го забрави, нали беше белязал детството му с черни 
цветове, беше стиснал като в обръч целия му живот. 
Тогава остана без баща, загуби и братята си. Тих и 
затворен, преживял няколко разорения на тракийски-
те българи, загубил скъпи на сърцето си хора, той 
дълго и мълчаливо затваряше вратата към себе си… 
Случи се в ранната есен на 1913 – разказваше дядо. 
Спомените му възкресяваха жесток епизод от голяма-
та трагедия на обезбългаряването на Източна Тракия. 
Една историческа трагедия, окървавила сърцата и 
паметта на оцелелите българи от Беломорието. Малка 
бе внучката му, но истината за онези мрачни времена 
трябваше да се знае, убеден беше той. Този спомен 
беше заседнал като рибя кост на гърлото му и не му 
даваше покой. Чиста и свята, тази мисъл бе за него 
като задължение към паметта на българите от Бело-
морска Тракия, познали в пътя си огъня, ужаса и 
смъртта. Мисъл за бъдещето. Затова в Катерина виж-
даше той бъдещето. Тя трябваше да познава своите 
корени, да знае през какво са преминали и как са ус-
тоявали в борбата си за родната земя. Та какво е народ 
без минало? И нали в него е заложена светлината на 
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бъдещето - мислеше старецът? А и кой можеше да 
отнеме правото на тези кротки българи да защитят 
земята си, родната? Тази, дето ги хранеше и даряваше 
с 2-3 реколти годишно. Топлият и благоприятен кли-
мат, двата сезона - зима и лято, близостта до Бяло и 
Мраморно море, водното богатство на Марица, Тун-
джа и Арда, топлата прегръдка на Родопа от север, 
всичко това правеше тази земя райска. И синьото небе 
над тях, изпълнено със звезди, което даваше полет на 
мисълта им. Бог им бе отредил най- хубавата земя 
край Беломорието... И колчем заговаряше за онази 
кървава вакханалия, сълзите потичаха от очите му и 
оросяваха като суха нива старческото му лице... 

- Недей бе, дядо, я виж какво слънце е изгряло, 
ябълките жужат от пчелички, да идем при тях - каз-
ваше тя и изтриваше нежно сълзите на дядо си... 

„Ябълките” бяха малката градина на тридесет мет-
ра от къщата, двукатна, тя се усмихваше като млада 
невеста в новата си червена премяна, украсена с две 
големи тераси. Колко се гордееше тогава старецът! 
Беше кътал цял живот, левче по левче, за да купи на 
двамата си сина къща - заедно да живеят в града ,под 
един покрив. Нали са братя, та да си помагат, за добро 
и за лошо. Така мислеше той и се радваше на добрите 
отношения между тях... 

Незнайни ръце бяха засадили двадесет ябълкови 
дръвчета, нагъсто и когато цъфтяха напролет, прили-
чаха на бял облак - нагизден, сватбарски, слязъл на 
земята. Обичаше той тези разходки с внучката. На-
помняха му за неговото село. Сядаха на големия ка-
мък от единия край на градината и наблюдаваха това 
пиршество на живата природа. Пчелите жужаха в своя 
работен танц и опрашваха нежните цветове. И му ста-
ваше хубаво. Та нали сам Бог бе създал тази магия за 
него, за другите...И на сърцето му ставаше по-леко... 

- И да знаеш, чедо! - поучаваше дядото внучката 
си - няма по-драго от това да сториш добро. Ръка да 
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подадеш на бедния и болния. Прошка да поискаш за 
грешката, дето си сторил, прошка да дадеш някому. 
Че тя, прошката е като да изцериш раната, дето е в 
сърцето ти и да намериш Божията светлина у всеки, 
да се съединиш с Духа и да се доближиш отново до 
Бога, от когото си се отдалечил. Че той, нашият небе-
сен баща, всичко вижда, той дава, той отнема.... В този 
ред на мисли, минаваха дните им. И Катерина запом-
ни дядовата си философия… 

Ала имаше в градината едно дърво, по-младо от 
другите, по-късно посято. Безспорна беше неговата 
красота. Стъблото му, изправено, като мъдър стопа-
нин, а короната му, царствено разперена, сякаш из-
мерваше нови светове. Денем в клоните му танцуваше 
слънцето и огряваше с хубостта си земята. То радваше 
сърцето му, благодат за очите и за  душата му. И пти-
ците, и пчеличките сякаш го ухажваха повече от дру-
гите дървета. Спущаха се към него, извиваха светла 
песен и танц и отлитаха щастливи, а неговата хубост 
грееше. Ала задухаше ли пролетния вятър, ябълката 
сякаш оживяваше. И нея виждаше тогава той, Злата, 
обичаната от него девойка и жена... И се върна назад 
във времето ,когато я видя за първи път на хорото. И 
трепна душата му. И подскочи сърцето му, заигра с 
друг ритъм. Обля го топла струя светлина. Навярно 
това бе онова, което хората наричат влюбване, първа 
любов.„ Веднъж да я грабна, веднъж да влезе в нашата 
къща”. Тая мисъл мира не му даваше .Погледът му 
обхождаше хорото, два, че и три пъти и пак на нея се 
спираше. Беше виждал и други красиви моми, ала 
тази… Каква беше тази хубост, дето го привличаше 
тъй неудържимо? Босилковите ù клепки трепкаха над 
тъмните ù очи, дългите ù плитки сплетени на главата 
стояха немирни, сякаш викаха „Хвани ме!” А снагата 
ѝ – млада бреза, неокършена, сякаш го подканяше... 
Погледнеше ли я, бузите ù заруменяваха в свенлива 
омая. И тя усещаше, че нещо ново и непознато я влече 
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към тоя другоселец. Прочете го в очите ù ... Окъсня в 
оная нощ. Дълъг път го чакаше, ала в мисли за нея не 
разбра кога мина бърчинката и схлупените къщи на 
селото с мъждукащи светлини се показаха като изп-
лашени сенки. Луната светеше отгоре, сякаш му се 
радваше и одобряваше онова, което се случваше с не-
го. А звездите, тази вечер бяха толкова едри и ярки, 
как не беше ги забелязал досега? Намигаха му и те 
съучастнически . 

- Сине, пак си ходил на събора в Дрангово? Че няма 
ли за тебе моми в наше село, бе сине?!- гълчеше го 
майка му, ала майчинския инстинкт ù подсказваше, 
че нейното момче вече е пораснало. 

- Има, мамо, има. Ала няма тука такава. На сърце 
ми е легнала една. Веднъж да дойде в нашия дом, че 
да огрее тази тъмна къща, че да се разсипе смеха ù 
като дребен маргарит по стените... Тя ще е мамо. Дру-
га не искам – каза с тиха категоричност младия момък 
и нежно прегърна майка си. – Щом я видях и разбрах. 
Нея ми е отредила съдбата... 

....... 
- Сине, каква хубавица си ми довел. Че тя и душата 

ù златна, не само името ù... Все да помогне, добро да 
стори. Ала я виж, как бели картофите – сякаш е роде-
на в чорбаджийски дом. Ще я науча аз тънко да бели, 
фино... А откак е станала и хляба замесила, че и пиле-
тата прикъткала с просо. А как им говори, сякаш пее 
гласа ù. И на агнетата объркала сено с брашно... 

- Обичат я, мамо, всички ù се радват! Да си остане 
днес в къщи. Не е за нивата тя. Че може всеки ден вече 
да роди. Мила ми е, пък то, работа в къщи, колкото 
искаш, край няма. 

- Тъй да бъде, сине! – каза майка му и погледна с 
обич наедрялата си снаха... 

Каква радост беше, когато разбра Злата, че ще си 
имат рожба... Син искаше той, мерак му беше, нас-
ледник чакаше... И сякаш Бог чу молитвата на Марко. 
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Син, заченат с много любов и нежност. Като дива ро-
за, уханна и нежна, разцъфтя снагата ù. Наля се лице-
то на младата невеста, изпълни се с руменина, радва-
ше сърцето му като я гледаше... 

Късно следобед започнаха родилните болки на 
младата невеста. Повикаха две баби да изродят детето, 
за по-сигурно. Малкият изплака силно, за да напомни, 
че идва на белия свят, сякаш казваше „тук съм, не се 
тревожете”. И роди тя едно момченце - капка. Лицето 
му, бяло като прясно сирене, грееше доволно, на гла-
вичката - няколко тъмни кичура, като ореол, довърш-
ваха този мил образ. Беше едро, гледано дете. Метнаха 
му бархетна дрешка, сложиха го на гърдата на майка-
та и то лакомо засука, а няколко минути по-късно ус-
покоено заспа. Успокоиха се и възрастните покрай 
него... 

- Нали искаше син да ти родя? Одрал ти е кожата, 
хубавец и лакомник като тебе – разнежи се Злата на 
своя любим, а той, младият баща, грееше от радост и 
умиление... 

Младата невеста и майка се взираше в правилните 
и все още неоформени черти на своето чедо. Сърцето 
ù трептеше, харесваше ѝ да бъде майка и любима. 
Промени се тя, една кадифена мекота на характера и 
на движенията ù просветляваше същността ù отвътре. 
Първата рожба - мъжка, жадувана, чакана! Та нима 
можеше да се обясни с думи такова щастие! Душата ù 
пееше от радост, усещаше прилив на нова енергия. 
Има ли по-голямо щастие от това да видиш своето 
продължение в друг живот. Сега разбираше каква го-
ляма отговорност бе легнала на раменете ù, на нейни-
те, и на любимия ù мъж. Да му осигурят дом, да го 
възпитат, да бъдат негов пример... Кърмата ù беше 
богата, маслена и малкия бързо наддаваше. Кротък и 
усмихнат, малкият Стоян приличаше по нрав на баща 
си. Неусетно дойде и първата дума „мама”, а след това 
и другите, като броеница от светлина... Първото зъб-
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че... Каква радост беше! Проходи бързо и все вървеше 
подире ù и се радваше на животинките в обора. По-
пиваше нейната обич към тях. Удивляваха го пеперу-
дите, дето кацаха на цветята в двора, гълъбите, които 
прелитаха над тях. А когато на ръчичката му за първи 
път кацна калинка, целия грейна и сърцето му се от-
вори за нова светлина. Дойдеше ли време за приспи-
ване, Злата му запяваше песен, народна, тракийска. 
Нежна и драматична, тя успокояваше детето и скоро 
то се отпускаше в ръцете ù. Така изминаха няколко 
години в радост и труд. Роди Злата още двама сина, 
напълни се къщата с детска глъч и радост. Ала Стоян 
сякаш по ù легна на сърце. Един такъв умен, с очи, 
сини като метличина, с нежна и чувствителна душа, с 
отворени за света сетива... И стана той ученик... Ала и 
там се отличаваше сред другите. Отворен за светлина-
та на знанието, дружелюбен и открит, той помагаше 
на своите другарчета, радваше всички в къщата и из-
пълваше с радост душите им. Училището беше него-
вата вселена, тази, която го омагьосваше, научи го да 
отличава доброто от злото, караше го да търси краси-
вото и доброто, тази, която откриваше тайните на жи-
вота. Всъщност този процес на ограмотяване бе за-
почнал много по-рано. Още в къщи, с приказките и 
разказите, които майка му разказваше, и за които дъл-
го след това говореха. Често го виждаха с книга в ръ-
ката. Лицето му, вглъбено и съсредоточено, излъчва-
ше особена светлина. Самият той умееше да разказва 
интересни истории, а те го слушаха и лицата им пре-
ливаха от щастие. И на сърцата им ставаше по-
светло... 

Не беше от най-пъргавите на нивата, когато идва-
ше да помага в селската работа на баща си. 

Нежен и крехък, Стоян се задъхваше понякога и 
това тревожеше майчиното сърце. И сякаш предчувс-
твайки нещо смътно и тревожно, майката пазеше сина 
си, не му даваше да ходи често на нивата. Тоя ден 
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Стоян бе дошъл да помогне на баща си. И тогава се
случи най-страшното. Беше есен. Дърветата в златна-
та си премяна очакваха милувката на дъжда, който все
не идваше. Разположена на високия склон, сплъстена
и засъхнала, нивата чакаше да бъде изорана. Ралото,
дървено и примитивно, трудно пореше сухата земя.
Оставаха само два реда. Още един напън и неочаква-
но Стоян се свлече безжизнен на земята... Какво бе
повалило този млад бор, с тази кротка и ранима душа,
така и не се разбра. А и докторите объркано мълчаха.
А нима Господ не се нуждае от такава доброта? - ус-
покояваше Марко своята невеста, сякаш търсеше мех-
лем за раната, която така и не зарасна…

…
- Дядо! – една детска ръка го обгърна с нежност, ала

от изнуреното му тяло се отдели едно ефирно полуп-
розрачно тяло и полетя към небето. Старецът вече
пътуваше, там някъде в чистите небеса. И видя Стоян
и Злата, майка си, братята си... Една нежна усмивка
озари лицето му и му придаде ореол на щастливец.
Най-после бяха заедно...
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ИНТЕРВЮ С МАРИНА САВОВА 

КЛАВИРНАТА МАГИЯ  

НА ЕДНА БЪЛГАРКА В ХАМБУРГ 
 

 
 
Марина Савова смело и вдъхновено прекосява 

Хамбург - деликатна и чувствителна, богата с инте-
лектуална сила и чар, тя радва сцената в мегаполиса 
с музикално и поетично присъствие. Повече от 25 
години е вярна на своята кауза - преминала през 
българската школа по пиано на професор Атанас 
Куртев открила тайните на немската при професо-
рите Наткемпер и Манц, продължила обучението 
си в майсторските класове на корифеите в клавир-
ното изкуство Фаусто Задра, Алексис Вайсенберг, 
Жермен Мониер, днес тя ни радва с богатите си 
концерти. Турнетата ѝ жънат овации в Германия, 
България, Франция, Испания и Япония. Чувства се 
щастлива, че тя, българката е посланик на изкуст-
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вото. Марина е лауреат на десетки отличия. Още 
като ученичка в Музикалното училище в София 
печели втора награда в националния конкурс „Све-
тослав Обретенов” в Провадия. В престижното със-
тезание в Палерно ѝ присъждат „Гран при” през 
1985-а. Финалист е на световноизвестния конкурс в 
Бузони през 1999-а. Защитава доцентура и препода-
ва в Международната академия „Алфред Шнитке” 
в Хамбург, където живее. Три изяви на пианистката 
в началото на есента събраха българи в различни 
локации в Хамбург - в дома на семейство професор 
д-р Манфред и д-р Емилия Юкер, в академията 
„Ал. Шнитке” и в Музея за старинни инструменти.  

Ето какво сподели Марина за в-к „Стандарт”. 
 
- Марина, откривате ли равновесието между из-

куството и живия живот? 
 
- Аз съм много тясно свързана с музиката, но това 

не означава, че не изпитвам удоволствие от общува-
нето си с хората. Имам задача и мисия - да подкрепям 
мои приятели и ученици. Да обменяме енергия и 
творчество на сцената и извън нея. Когато се разхож-
дам сред природата, усещам връзката си с Космоса. А 
това ми помага по-интензивно да се потопя в емоцио-
налния свят на изкуството. 

 
- Като дете имахте ли ясна представа на какво ще 

се посветите? 
 
- Бях доста срамежлива. Обичах света на приказки-

те, самата аз съчинявах истории. Фантазирах, че моята 
стая е вселена на феи. Като малка обичах и да рису-
вам. От детството ми останаха приятели, с които и 
сега сме заедно. Това е прекрасно усещане, което за-
режда. Родителите ми често ме водеха по концерти. 
Баба ми по майчина линия, завършила Консервато-
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рията, свиреше чудесно. В момента свиря ноктюрните 
на Шопен по нейни ноти от 1920 година. Музиката, 
която е дълбоко свързана със семейството ми, естест-
вено стана и моя съдба. 

 
- Какво Ви даде Музикалното училище в София? 
 
- Изключително стабилна основа. Бях твърде добре 

подготвена за повечето от нещата, преди да дойда в 
Хамбург. Просто трябваше да науча всичко на немс-
ки. В Музикалното се свиреше много, а атмосферата в 
класа ни беше чудесна. Като ученичка се запознах с 
професор Люба Енчева, ярка и артистична личност. 
Много исках да уча при професор Атанас Куртев. Бях 
в 10-ти клас, когато го поканих на мой концерт. След 
финала ме поздрави и каза: „Ще работим заедно!“ От 
него научих колко е важен усетът за пространственото 
възприемане на звуковете. Те трябва да се слушат като 
в катедрала. 

 
- Вие ли предизвикахте съдбата или тя Вас? 
 
-Може би желанието да бъда музикант е дремело у 

мен от дете. Моят път в изкуството е вдъхновен от 
майка ми. Тя също свири на пиано. Възпита ме в дис-
циплина, която е много важна в класиката. 

 
- Как попаднахте в Хамбург? 
 
- Щастливо стечение на обстоятелствата. Бях в 

майсторски клас във Венеция с мои приятели и коле-
ги. Там преподаваше и професор Наткемпер. Той ха-
реса как работя и ми предложи да дойда в Хамбург. 
Запозна ме с прочутия аржентински пианист и учи-
тел Фаусто Задра. Изключително талантлив препода-
вател. В неговото интернационално училище в Лозана 
има ученици от целия свят. Та той имаше огромно 
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въздействие върху мен, винаги ме поддържаше като 
пианист и човек, даваше ми кураж - за концерти, за 
уроци, за експерименти на сцената, за спонтанност, 
която прави всяко изпълнение живо и въздействащо. 
Дал ми е много за усещането на музиката като вселе-
на. 

 
- Учила сте и във Висшата консерватория в Па-

риж? 
 
- В нея всичко е концентрирано върху перфекцио-

низма. Всичко те стимулира да работиш с мисълта за 
няколко години напред. За моята половин година 
получих безценни съвети и се срещнах с изключител-
ни личности, които няма никога да забравя. Париж е 
много вдъхновяващ град. 

 
- Следвате в класа за солисти при професор Манц 

в Нюрнбергския музикален университет... 
 
- Той е съпричастен учител и виртуозен пианист. 

Винаги обясняваше как композицията ти да стане по- 
добра в техническо отношение. Винаги имаше готов 
отговор и конкретен съвет. Получих степента „кон-
церт екзамен”, която е най-високата в образованието 
на концертиращ изпълнител. 

 
- Как успявате да свирите така, че публиката да 

почувства сливане с Лист, Шуман, Брамс... 
 
- Първо чувам музиката вътре в мен, а това винаги е 

свързано с лични преживявания. Влизам в душевния 
свят на композитора. Чувствам се като актриса на 
сцената, защото при всеки концерт се вживявам изця-
ло в емоционалния заряд на творбата и нейния автор. 
Винаги проучвам живота му, за да разбера неговата 
логика, съдбата му, личната му мисия. 
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- Комбинирате музика с поезия и живопис. Как 
осъществявате това вълшебно триединство? 

 
- Когато работя върху музикално произведение 

вкъщи, често пиша поезия. Създавам я буквално в мо-
мента на свиренето. Правила съм двойни премиери. 
Моят път ме срещна и с художници, които ми станаха 
дългогодишни приятели в Хамбург. Когато човек се 
заслуша в музиката, въображението му сякаш го по-
тапя в пейзаж. Наскоро излезе Антология с поезия от 
цял свят - издаде я Джино Лайневебер, председател на 
Съюза на писателите в Хамбург. В книгата са предста-
вени две мои стихотворения за есента - не само като 
сезон на природата, но и като настроение от живота. 

 
- Бързо ли избирате какво да свирите? 
 
- В повечето случаи изборът ми е свързан с конкре-

тен момент - лична история, отношение с приятел, 
ново вълнуващо преживяване. Музиката е вид духов-
но лечение. 

Дава утеха, тласка напред с енергията си. Винаги 
носи атмосферата на страната, както и полъха на вре-
мето. Често свиря световноизвестни танци на пиано-
то. Самата аз танцувам доста професионално - валс, 
танго, латино, рокендрол... Обичам да изпълнявам 
„Звуците и мечтите ни в нощта“ - Шопен, Лист, Клара 
и Робърт Шуман. Важното е човешкото съпреживява-
не. През последните 7-8 години стана традиция поне 
веднъж в годината да  изнасям концерти в Музея за 
старинни инструменти. Докато свиря, потъвам в не-
видима връзка между музика и публика, усещам се 
като медиатор. Музиката е не само звук, тя е храм, 
изграден от пориви и болки, от любов и вяра. Тя е 
послание към съвременните хора, да преоткрият себе 
си под въздействието на нейната сила и красота. 
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- Талантливите музиканти на България все по-
често работят по света - дали това е резултат от ду-
ховната криза в страната ни ? 

 
- За музикантите е много важно да се запознаят с 

най-различни култури по света. Това обогатява и сти-
мулира тяхното развитие, води до обмяна на творчес-
ки енергии. Но е вярно, че малко от колегите се вър-
наха в страната ни. Естествено, това има връзка със 
ситуацията в България. 

 
- Каква цена плащате Вие за своята популярност 

извън родината? 
 
- Липсва ми семейството. Имам много близки хора 

в София. Но в Хамбург усещам подкрепата на други 
мои приятели. Те ми действат позитивно, за да се 
справям с трудности и предизвикателства. 

 
- Разкажете за интересен момент от кариерата си? 
 
- Случи се на концерт, организиран от прочутия 

Фаусто Задра в Тренто. Началото бе за 8 часа вечерта. 
Тръгнах към Старинния театър, където трябваше да 
свиря. Небето беше осеяно от звезди – като в приказ-
ка. Не знам колко време съм се движила към сградата, 
но когато влязох в залата, видях седналата чакаща ме 
публика. Оказа се, че нямам време да се преоблека. 
Съблякох палтото си и излязох на сцената. Свирих 
„Лунната соната” на Бетовен. Бях много вдъхновена. 
Вероятно моето изпълнение е докоснало слушателите, 
защото предизвика фурор от аплодисменти. В паузата 
все пак облякох роклята си за концерта. 

 
- Към какво се стремите? 
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- Животът ми преминава в свирене, влизам от про-
ект в проект. Когато имам време ходя на танци, пиша, 
разхождам се сред природата и говоря с приятелите  
си в Америка. 

 
Христина Въчева, в-к „ Стандарт”, 06 октом-

ври 2018 година, заглавие „Музиката ни дава 
утеха” 
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ИНТЕРВЮ С ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА: 
 

„СЪДБАТА ВИНАГИ ПОМАГА НА МЕЧТИТЕ” 
 

 
 
Неповторимо излъчване, индивидуалност и 

уникален глас, овладял високи нива на хорово и 
оперно пеене – сопраното Людмила Георгиева е 
гордост за всеки сънародник в България, в Герма-
ния, навсякъде по света. Обич и всеотдайност бе-
лежат нейния път на оперното изкуство в Хамбург-
ската държавна опера. Соловите ѝ концерти в Се-
верна и Средна Германия са очаквани с интерес и 
вълнение от българи и германци. Обичат я, радват 
ѝ се и това е най-голямата награда за нея. Музикал-
ната ù програма, подбрана изключително прециз-
но, включва песни и арии от Добри Христов, Панчо 
Владигеров, Парашкев Хаджиев, Любомир Пипков. 
Тя излиза на сцената с пианистката Адриана Коце-
ва, която също е  международен артист от висока 
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класа. Неотдавна Людмила подари на своята пуб-
лика 3 музикални вечери - в Берлин, Хановър и 
Хамбург. За цената, която оперния артист плаща, за 
трудностите и за обичта към класиката - една изпо-
вед на сопраното в Хамбург. 

 
- Людмила, кога и как разбрахте, че Вашето 

призвание е оперното изкуство? 
 
- Учителките в детската градина в София за първи 

път забелязаха, че пея правилно и посъветваха роди-
телите ми да ме насочат към системни занимания с 
музика. Бях на 5-6 години, когато ме заведоха на кон-
султация в кварталното читалище. Много исках да 
свиря на пиано. Родителите ми обаче нямаха финан-
совата възможност да ми го купят. Предложиха ми да 
ме запишат на цигулка. Тогава дядо ми обеща при 
първа възможност да ми купи пиано. Така започнах 
уроци, без да имам инструмент. Цялото ми семейство 
се прекланяше пред класиката. Майка ми редовно ни 
водеше, мен и сестра ми, на театър и опера. В махала-
та бях главен организатор на концертни изпълнения 
пред бабите - най-подкрепящата публика на нас, най-
вдъхновените и искрени изпълнители. А съдбата ви-
наги помага на мечтите да се случат. От съседче разб-
рах, че Детският радиохор е обявил прослушване. 
Явих се, издържах изпита и ме приеха. Радиохорът бе 
първата школа, която изгради у мен основни умения 
и ме въведе в реалния живот на музиката. Запозна ме 
обаче и с жертвите, които трябва да правя, за да под-
държам добра форма. Но и запали любовта ми към 
хоровото пеене, изгради вкус към хубавата музика, 
възпита ме в чувство на колективизъм. Хорът ни с ди-
ригент академик Христо Недялков, гастролираше в 
Япония, Германия, Чехия, Унгария, Швеция и Норве-
гия. Навсякъде получавахме признание и отличия. 
Имали сме и съвместни изяви с хоровата капела „Све-
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тослав Обретенов”, с диригент професор Георги Ро-
бев. В пубертета вече осъзнато бях наясно, че искам да 
стана оперна певица. 

 
- Кой Ви помагаше по пътя на творческото израс-

тване? 
 
- Аз съм ученичка на професор Лидия Стефанова. 

Тя ме подготви и в нейния клас по пеене завърших 
Националната музикална академия „Панчо Владиге-
ров”. Между нас имаше особена духовна  връзка. За 
мен тя бе преподавател по пеене, ментор и майка. 
Често ми казваше: „С този глас си само за Германия” и 
ме насочваше към кантатно-ораториалния репертоар. 
Имах големия шанс съвместно с ученици от класа по 
орган на професор Нева Кръстева да изпълня доста 
подобни произведения в залата на Музикалната ака-
демия. Това много ми помогна по-късно, когато се 
включих в активната църковна концертна дейност в 
Хамбург. В най-грандиозната католическа катедрала 
на града „Света Мария“ изпях някои от големите 
произведения в този жанр като солистка в „Корона-
ционната меса“ на Моцарт. Изпълних   соловата   соп-
ранова   партия   на „Реквием-а“  на  Моцарт,  в  църк-
вата  „Свети  Йоан“, „Коледна-та оратория“ на Сен-
Санс, „Кармина Бурана“ на Карл Орф, 51-та кантата 
на Бах „JauchzetGott”, смятам за признат връх в моята 
кариера. 

 
- Разкажете за другите Ви участия в забележи-

телни хорови формации... 
 
- След завършване на гимназия бях поканена в Со-

фийския хор на учителките и в този на „Българско 
везмо”, ръководени от Лидия Димитрова. Завърших 
Музикалната академия с отличие и пред мен се разк-
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ри ново предизвикателство - камерен     смесен  хор 
„Мадригал“ с диригент професор Стоян Кралев. 

Концертните програми включваха стара славянска 
литургийна музика, партитури от Ренесанса и Барока, 
изпълнявани акапела. С „Мадригал” участвах на  лет-
ния фестивал в австрийския град Брегенц през 1992-
ра с оперите „Кармен” на Бизе и „Проклятието на 
Фауст” от Берлиоз. Четиримата хорови диригенти, с 
които съм работила в България са от първия клас на 
професор Георги Димитров – от така наречения клас 
на професорите, на лауреатите, на народните артис-
ти. Те респектираха с високи теоретични и педагоги-
чески познания .Те ме изградиха - преди моя старт 
към Хамбург. От четвърт век съм в хора на Хамбургс-
ката опера. 

 
- Всъщност как попаднахте там? 
 
- Готвех се за известния конкурс ARD в Мюнхен. 

Колега ми даде адреси на немски оперни театри. 
Изпратих биографията си и молби за прослушва-

не. Първо ми се обадиха от Хамбург. От две групи 
кандидати харесали най-много мен. Получих договор 
и така от сезон 1992-93 съм член на хора. Това е най-
старият оперен театър на Германия – открит е през 
1678 година. Попадайки на една от най- известните 
класически сцени на Европа, се присъединих към све-
та на висшето изкуство. Освен ансамбловите ми изяви, 
имам и солистични. Пред хамбургската публика съм 
се представяла с две солови партии в операта 
„Wecometotheriver” на Хенце, като Гризета от операта 
на Лехар „Веселата вдовица”, като шаферка във 
„Вълшебният стрелец” на Вебер, като глас на Нероде-
ната в „Жена без сянка” на Щраус... Участвам със са-
мостоятелна програма с произведения на български 
композитори по време на Коледните изненади на 
Хамбургската опера. Била съм гост и съм участвала в 
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проекти на Радиохора на Северна Германия. Подгот-
вям на немски език програмни книжки с биографии-
те на нашите композитори и превод на текстовете на 
техните произведения. За мен е чест, че мога да пред-
ставям българската музика в Германия, която се ха-
ресва, но е малко позната. 

 
- Освен глас, какви други качества трябва да 

притежава оперният артист? 
 
- Маестро Христо Недялков казваше, че рецептата 

на успеха е 1 процент талант и 99 процента труд. Ос-
таналото е дисциплина, постоянство, чувство за отго-
ворност, уважение към труда - своя и на другите. 

 
- Имате ли предпочитана роля? 
 
- Всеки певец има любима ария, която най-много 

лежи на гласа му. От българския репертоар за мен 
това е молитвата на Десислава от операта „Мария Де-
сислава” на Парашкев Хаджиев. Любимите ми партии 
са на Виолета от „Травиата” на Верди и на Маргарита 
от „Фауст” на Гуно. Големи части от двете съм изпяла 
на концертни участия в Германия. Мечтая да изпея 
Саломе от едноименната опера на Щраус и Елза от 
„Лоенгрин” на Вагнер. Хоровият ми репертоар обх-
ваща над 100 партии от всички епохи и стилове от 
барока през класиката и романтиката до най-
авангардните течения на модерната оперна музика. С 
Хамбургската опера бяхме на турне в Япония, госту-
вахме в Амстердам за Холандския фестивал, на фору-
ма за сценични изкуства в Единбург. В Германия съ-
ществува практика, ако в хора на някой театър има 
болни колеги, веднага канят заместници от други 
трупи. Така преди няколко години пях в 6 от 11-те 
спектакъла на „Евгений Онегин” в Държавната опера 
на Берлин под диригентството на световноизвестния 
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маестро Даниел Баренбойм, а до мен в някои сцени 
стоеше небезизвестния Роландо Вилазон. 

 
- Кои са другите известни гласове и диригенти в 

кариерата Ви? 
 
- През годините много от големите български 

оперни изпълнители са гостували в Хамбург. Имах 
привилегията да музицирам непосредствено с Гена 
Димитрова в „Турандот”, с Анна Томова-Синтова, 
Красимира Стоянова, Дарина Такова, Александрина 
Пендачанска, Петя Петрова и много други. Още през 
първия ми сезон в Хамбург се срещнах на спектакли и 
репетиции с Катя Ричарели, Кири Те Канава, Лучия 
Поп, Владимир Атлантов, а по-късно – с Паата Бур-
чуладзе, Анжела Георгиу, Едита Груберова, Дмитрии 
Хворостовски, Агнес Балца... Невъзможно е да изброя 
всички. Винаги съм се учила от тях - българската пуб-
лика и света ги познават и обичат. Удоволствие е да се 
работи с диригентите Кристиан Тилеман, Кент Нага-
но, Александро де Марки, Андрес Нелсън, с режисьо-
рите Джанкарло дел Монако, Йоханес Шааф, Петър 
Конвични, Хари Купфер. Участвала съм в постановки 
на Аугуст Евердинг, Отто Шенк, Жан-Пиер Понел. 
Всички тези известни личности и професионалисти 
допринесоха за по- нататъшното ми усъвършенстване 
като артист и личност. 

 
- Над какво работите в момента? 
 
- Подготвям докторантурата си в момента в Бълга-

рия. 
 
- Какво е за Вас семейството? 
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- Едно голямо предизвикателство. Най-близките ми 
успяват да изтръгнат от мен най-добрите и най-
лошите страни на моя характер. 

Имам дъщеря лекарка и син студент по оперно пе-
ене – вече самостоятелни, прекрасни млади хора, на 
които не спирам да се възхищавам. 

 
- Как си отдъхвате и зареждате за всеки нов ден? 
 
- Най-много обичам тишината. Тя ме отморява и 

зарежда с нова енергия. 
 
- Участвате ли в благотворителни инициативи? 
 
- Дарявала съм и дарявам хората с това, което на 

мен ми е дарено – гласа. Преди години многократно 
съм пяла на църковни богослужения на тогава ново-
основаната българска православна църква в Хамбург, 
която честваше 10-годишен юбилей. Църковното пее-
не има своя специфика. Старая се в моето пеене да 
присъства молитвения дух, който да предавам на хо-
рата по време на богослужение. 

Умея да правя красиви торти и обичам да изненад-
вам децата в събития, организирани на българската 
църковна общност в Хамбург. Участвам в благотвори-
телни инициативи, когато имам възможност. През 
лятото занесох подарък на Дома за сираци в Нови хан. 
А сега, преди, 3 декември 2017 година желая светлина 
в душите и любов в сърцата на хората. 

 
Христина Въчева, в-к „Стандарт”, 3 декември 

2017 година 
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ЕМОЦИОНАЛНО БОГАТА ЛИРИКА 
 
Поетесата Христина Въчева е познат творец в инте-

лектуалните български среди на Хамбург с високо
съпреживяване на родната българска история и кул-
тура. Емоционално богата е и нейната лирика в пред-
ставената тук книга. Плаче и се радва душата ѝ в
жив, задъхан стих, заедно с родната земя, пре-
минаваща през вековете... Чувствата в нейните сти-
хове са силни и могат да се опишат с многогласни
мелодични постройки, характерни за родопската
народна песен. Образите и картините в нейната по-
езия са одухотворени и изстрадани. Забележителна е
аналогията в звученето на гласните, изговора в му-
зикални тонове и ритъма на стиха с характерните за
родопската песен божествена красота и благо-
дарност. Затова и стихотворенията ѝ звучат свещено
обредни.

С новата си книга Христина Въчева успява да ни
докосне искрено с чувство на благодарност, обич и
оптимизъм за бъдещето на България.

Бъди все така благословена и вдъхновена, Христи-
на,  за да ни радваш с нови творчески постижения!

д–р Емилия Иванова Юкер, Председател на
Клуба на българските жени и българските се-
мейства в Хамбург
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