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АКЦЕНТИ  
 

ЗА ИЗДАТЕЛСТВОТО  
И СПИСАНИЕТО 

 

СПИСАНИЕТО И ВОЙНАТА 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 
С началото на новата година списа-

нието пое по своите бели пътеки.  
С нови автори и гост редактори, към 

нови пространства на идеи и търсения. 
И с подкрепата и доверието на онези, 
които вече припознаха „Картини с думи 
и багри“ като дом за своето творчество. 
И с незатихващия интерес на читателс-
ката аудитория, която още след първите 
броеве излезе от границите на България. 
Ще спомена само някои от страните, в 
които онлайн изданието ни е намерило 
своето трайно място сред любителите на 
литературата и визуалните изкуства: 
Съединените щати, Германия, Индия, 
Франция, Италия, Китай, Япония, Тур-
ция, Испания, Ирландия, Индонезия… 

Спирам дотук.  
Не защото оптимизмът ми относно 

развитието на списанието пресъхва, или 
е неоснователен, а защото светът такъв, 
какъвто го познавахме, се сгромоляса 
върху нас – изведнъж, и напълно нео-
чаквано – не само за мен, а и за тайните 
служби на някои от „великите сили“. 

Войната опустошава Украйна. Колко 
дни?!  

Мъртва съм. И всичко е безсмислено. 
И този опит да събера останките си, 

за да напиша нещо смислено. За да про-
дължа да правя онова, което считах 
доскоро за важно, за мисия. 

Живеех си в задъханото ежедневие на 
диалога с читатели и автори, на четене и 
разглеждане на картини и изложби, на 
публикуване. Поезия и рисуване – колко 

красиво... Изглеждаше, че животът без-
метежно започва да се измъква от зимата 
на замразеното ни отсъствие от света, на 
бягството от обществото, което не можем 
да променим. Защото обществото в Бъл-
гария бавно започна да се променя – към 
отърсване от хватката на мутренския 
тоталитаризъм, в който доволно дре-
мехме повече от десетилетие…   

Януари отмина с все по-добър рей-
тинг на четимост и видимост на сайта – 
дори започнах на получавам предложе-
ния за публикуване на платено 
съдържание, които проучвах и отказ-
вах… защото „платеното съдържание“ е 
другото име на зависимостта. 

Дойде февруари, с международното 
предизвикателство „По хайку на ден 
през февруари“. Едно духовно поклоне-
ние, което за пети път правя. Не много 
успешно. Но пишех моите не много 
вдъхновени тристишия по зададени 
теми, всеки ден. Уморително и по няка-
къв начин пречистващо. Извървях пътя 
до края – с омерзение към себе си и тези, 
които не спряха да пишат и публикуват. 
Въпреки войната 

И може би това автонасилие ме нап-
рави напълно неспособна да възприемам 
нормално света. Но какво означава 
„нормално“, когато хора умират в домо-
вете си – от избухващи ракети и обстрел, 
от студ и обезводняване; когато болни-
ците са разрушени, и театрите, и 
училищата. Когато само подземията са 
относително безопасни, а пътищата за 
спасение водят отвъд границите на ро-
дината… Мразя тази дума – „родина“, 
твърде натоварена със задължително 
преклонение към една родина, която не 
можехме да обичаме. Но, ако за нас тя е 
изгубила благородния си смисъл, за ук-
раинците не е. И те се сражават за 
родината, не я предават. Не се предават. 
Напълно неочаквано – за агресора, и за 
света. И, сражавайки се за нея, пазят този 
свят от пълна разруха. От деградацията 
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на ценностите, до физическото унищо-
жение. 

Не мога да продължа.  
Захвърлям текста и продължавам да 

търся трескаво новини за войната от 
чужди и наши новинарски сайтове, от 
социалните мрежи и twitter.  Снимки и 
видео с малко текст. Понякога статии на 
анализатори, интервюта на знакови по-
литици и публични личности. Войната 
попива в мен – ментално невъзприета; 
извънсетивно – просто осколки в плътта, 
просто – болки. 

И всичко се разпада в безсмислие. 
И всичко, което се случва, е някак не-

уместно, недостатъчно, безполезно. 
 Очаквах реакцията на Света, на влас-

тимащите – да променят случващото се. 
Очаквах реакцията на Обществеността, 
на Медиите, на Политиците – в Бълга-
рия и в Европейския съюз, в Щатите… И 
реакциите на окупаторите. 

Като дрогирана чаках следващата до-
за информационен опиат. Болеше. Но 
болката беше някъде много далеч, много 
навътре – точно както когато те шият с 
местна упойка – знаеш, че боли, дори 
чувстваш убожданията, но не ги усещаш 
истински. 

Спрях да публикувам жалките си 
опити за хайку, дори захвърлих компю-
търа, излязох от мрежата – каква смелост 
за рибка от пасажа, който потъва в пастта 
на промишления риболов. 

Не останах задълго „извън“…  
Бавно започвам да осъзнавам, че съм 

клетка в световния организъм, че не мога 
да съществувам без него – въпреки зат-
ворената врата на дома си, маската, 
изолацията, работата „от вкъщи“. 

Включвам телевизора само за да на-
меря Animal planet, Discovery  и National 
geographic… Но, докато превключвам 
каналите войната отново влиза. И така 
трябва, защото тя е там, вън, и хора уми-
рат. Отново се потопявам в мрежата, 
боядисвам в синьо и жълто профилната 
си снима във Фейсбук, събирам много 

лайкове и се чувствам по-добре, но, 
всъщност, не съм. Празна и куха съм, 
защото това, което правя е напълно без-
смислено. И се питам – какво мога да 
направя?! Да напиша стихотворение, 
призив?! Вече написах – единственото 
истинско хайку от цялото ми хайку пре-
дизвикателство за тази година. И в него е 
целият ужас и цялата недостатъчност на 
онова, което правим: 

мартеница – 
кръв 
върху снега на Украйна 
Защото дойде 1-ви март и започна 

едно безумно честитене на празника. Ах, 
обичам го този 1-ви март, световното 
наследство на България, включено в 
списъка на ЮНЕСКО. Но тази година 
беше болезнено-отвратително – цялото 
това кичене с мартеници. Все едно се 
бесехме с тях. Каква касапница беше – 
кръв върху реверите ни, върху китките 
ни... Върху бездушието ни. 

После дойде 3-ти март. 
И това беше разстрел. Изтезание за 

съвестта. Е, съвестта е разтегливо поня-
тие, разтекливо. И тя, нашата съвест, се 
разтече. 

Гледах как празнуваме „освобожде-
нието си“, с което имплицитно славим 
днешните убийци, агресори, озъбили се 
на цялото човечество, готови да взривят 
планетата, ако се противопостави на 
вековните им имперски амбиции – да 
завладяват, да мачкат света. 

Заваля заря от цветя, благодарност и 
снежни топки. 

Не се отрекохме от този национален 
празник-позор – поредният мирен дого-
вор между две мракобесни империи. 

И колко безсмислени станаха искани-
те и получените оставки, защото нищо 
не се промени истински в страхливата 
ни политика. Но само нашата ли е така-
ва?! Колко безсмислена стана обещаната 
и забавена хуманитарна помощ и де-
батът за военната помощ, която бихме 
могли, но която няма да дадем. 
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Защото животът продължава, нали?!
8-ми март - цветя и поздравления от-

ново. И усмивки, и сърчица… На кого
му пука за женския празник, когато май-
ки с бебетата си умират в родилните
домове, разрушавани от бомби?! Но не
секват уродливите лайкове в социалните
мрежи. Четем стихотворения, предста-
вяме книги и картини…

Дали си представяхме картините на
глад и студ, на немощ и безпомощност,
на изолираност и самота… Да, пишем
стихотворения за това… Но те не пома-
гат на никого.

На десетия ден от войната почина
мой приятел – поет и писател. В Деня на
прошката отново започнах да публику-
вам в онлайн изданието на списанието,
защото… чрез словото си продължаваме
да съществуваме. Катастрофален спад в
четимостта и импресиите на сайта.

Защото не всичко се случва в социал-
ните мрежи и интернет.

Стоя на балкона си, взирам се в свет-
линките, мигащи в полите на Витоша и
си представям какво ще е, ако прозоре-
цът зад мен липсва и топлината е
излязла в нощта и няма ток и вода, а
светлинките в полите на Витоша са по-
жари. Влизам в непокътнатостта на 
дома си, под жълтото петно на 
лампиона и пиша ли пиша – 
успокоявам се; успокоявам си нервите 
и съвестта.

Бежанците зъзнат по нашите гари, по
площадите и граничните ни пунктове, а
ние говорим колко много сме направи-
ли, какви платформи за подкрепа сме
създали и каква организация… Може би.
Неправителствените организации орга-
низират спасяването на съвестите ни с
онова, което действително правят. Поли-
тиците си правят снимки в Брюксел,
докато се чудят как да спасят зависимос-
тите си, да оправдаят бездействието си,
или слепотата, с която обвързаха Европа
и света с Русия. Санкциите следват една
след друга – разкъсване на пъпните
връзки, освобождение, което искаме да

постигнем веднага, но не можем. И сан-
кциите си остават половинчати, едно
пожелание за бъдещ крах на 
агресора, но Днес… Днес денят 
продължава да ни гледа с разкъсаната 
плът на Украйна.

Чакаме – нещо да се случи, някак – да
се събудим и да се окаже, че само сме
сънували война. Но когато се събудим
разбираме, че ракетният обстрел про-
дължава, че хуманитарната катастрофа е
факт, че коридори за евакуация няма, а
майките с деца незнайно как успяват да
прегазят фронтовите линии, защото в
Украйна всичко е фронт, без тил. Място
за отстъпление няма, защото е заложено
повече от свободата на един народ –
заложена е националната му идентич-
ност, правото му на съществуване,
физическото му оцеляване.

Животът продължава. Но фронтовете
на живота се разпадат. Защото войната
обезценява живота, а щом животът няма
цена – какво друго има?! Моралът?! По-
литиката?! Изкуството?!

Любовта, свободата, човечността…
Когато погледнем през болката и

пустотата, отвъд атавистичния ужас
пред смъртта и унищожението, ще ви-
дим, че войната роди една невъзможна
съпричастност, една вълна, която като
цунами премина над света, отнесе без-
различието и събра хората, както никога
досега.

И, ако може да се каже, че Ковид пан-
демията атомизира обществото и доведе
до разпад на традиционното общуване,
то войната в Украйна го интегрира.

Да, войната обезцени живота и по то-
зи начин всичко останало. Но тя не може
да обезсмисли живота, нито всичко оста-
нало.

Защото любовта, свободата, съпри-
частността, човечността получиха нови
измерения, а оттам и моралът, полити-
ката, изкуството… Животът…
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АВТОРИ НА СПИСАНИЕТО
 

МАЯ ЦЕКОВА С МЕЖДУНАРОДНА 

НАГРАДА ЗА САТИРА 
 

Традиционният конкурс на името на 
големия сръбски сатирик Радойе Дома-
нович (1873-1908) има няколко раздела. 

В първия се класира книга или автор 
за особено значим принос в сатирата. 
Вторият е за сатиричен роман за година-
та. Третият – за теоретичен принос в 
сатиричната литература. 

В тези три раздела право да участват 
имат само автори от бившите Югославс-
ки републики, но вече има и 
международен раздел. В него се участва 
преди всичко с кратки форми на сатира-
та. Тази година за първи път сатиричка 
от България, печели отличието „ексе-
ленцjа сатире“. И това е Мая Цекова – 
един от първите автори на сатира, пред-
ставен в сп. „Картини с думи и багри“. 
Ето как е записано в отчета на конкурса: 
„Екселенцja сатире – сатиричарката Маjа 
Цекова из Варне, Българска“. Другите 
отличници-сатирици са Славомир Гроз-
данович (Румъния), Томислав Сирен 
(Хърватска), Александър Минченков 
(Русия). 

Кой е Радойе Доманович? Накратко –
най-популярният сръбски сатирик, не-
що като нашия Алеко.  

Писал е главно против лъжата, дема-
гогията и корупцията като си е служил с 
гротеската, бурлеската, фарса и пароди-
ята. На български език има издаден 
сборник с разкази през 1957 година Ми-
налата година нашите литературни 
критички, преподаватели в университе-
ти Ваня Ламбрева и Лилия Кирова 
написаха теоретични студии върху 
творчеството на Радойе Доманович. 

 

Материала подготви Борис Цветанов 

ТРИ ИЗЛОЖБИ В ГАЛЕРИЯ „СЕР-

ДИКА“ 
 
На 8 март бе открита тройна изложба 

в галерия „Сердика“.  
Общата експозицията включва ко-

лекция с рисунки на Венелина Петкова, 
изпълнени с източен туш – „Следите на 
сърцето“, пролетна икебана на Сдруже-
ние „Сога“ и картини на художничката 
Михаела Зоева с общо заглавие „Интим-
ни светове“.  

Събитието е вдъхновено и посветено 
на Международния ден на жената. 

Предлагаме да нашите читатели един 
бегъл поглед към неговите визуални 
измерения: 

При откриването на изложбата проз-
вучаха и хайку фрагменти, посветени на 
жената и нейния вътрешен и външен 
свят, които ще бъдат включени в след-
ващия брой на списание „Хайку свят“. 

 

 
 

Аи – любов, худ. Венелина Петкова 
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Икебана, Сдружение „Сога“ 
 
Незапознатият зрител може да остане 

зашеметен от жанровото многообразие. 
Но какво е общото между визуално-
вербалните изражения?  

Най-просто – любов и изящество. 
 

 
 

Интимни светове, худ. Михаела Зоева 
 
 

ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС 

ЗА ХАЙКУ „МАЯ ЛЮБЕНОВА“ 
 

За трета година се провежда Между-
народният конкурс за хайку поезия на 
името на Мая Любенова. Тази година 
темата беше „Музика“ с мото: 

***  
пролетен вятър…  
момчето дялка пискун  
за гайдата си  
 

Мая Любенова 
 

Представяме две отличени хайку от 
автори на списанието: 

 

***  
виелица… 
отново свири органът  
в старата църква 
 

Габриела Цанева 
 

***  
заглъхва лунната соната  
все по-плътна тишината  
между нас 
 

Людмила Христова 
 

ИЗКУСТВОТО ЗА МИР 
 

На 30 март четирима автори на спи-
санието – Габриела Цанева, Живка 
Танчева, Кирил Назъров и Маргарита 
Нешкова взеха участие във вечер на пое-
зията под надслов „Изкуството за мир“, в 
подкрепа на Украйна. 

Събитието се състоя в изложбената 
зала на Държавна агенция „Архиви“ в 
София. Силно послание за мир прозвуча 
и чрез стиховете на Петя Ставрева, Явора 
Радева, Татяна Атанасова, Петко Петков 
и Лъчезар Вълев. 

 

Редакционна статия 
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АНОНСИ 
 

ПО БОЖИЯ ПЪТ НА ЙОРДАН 
ВАСИЛЕВ 

 
ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 
Не за първи път чета поезията на 

Йордан Василев. 
Не за първи път стиховете му прово-

кират в мен противоречиви мисли и 
усещания.  

Без съмнение – талантлив творец в 
оня, почти сакрален смисъл на думата. 
Може би, защото с думите си повежда 
читателя по спиралата, която тръгва от 
Любовта и стига до Божественото. 

И ако можем да разгледаме тези две 
точки като два полюса, като въплъщение 
на единството и антагонизма на земното 
и небесното, на греха и опрощението, на 
плътта и нетленното, може би ще пос-
тигнем авторовото просветление и ще 
разберем по-добре посланието както на 
цялостното му творчество /поезия и 
белетристика/, така и конкретно на нас-
тоящата стихосбирка. 

Композиционно, най-новата поетич-
на книга на Йордан Василев е изградена 
от седем части: „Любовно“, „Опера“, „С 
очакване“, „Реквием“, „Любов като нап-
ръстник“, „След края на света“, „Моята 
вяра“.  

Това „разделяне“, донякъде, е услов-
но, тъй като стихосбирката е жанрово 
единна, а посланието звучи като изпо-
вед. И все пак, в тази изповед откриваме 
и пътят, и целта, и съмненията, и откро-
вението. 

При първи прочит може да се напра-
ви прибързаното заключение, че всяка 
част има свой самостоятелен живот, под-
чинен и определен до голяма степен на 
заглавието й. 

Но всъщност, с всяко стихотворение 
от книгата авторът споделя своето лю-
бовно послание и любовта пропива 
цялата стихосбирка. С право можем да 
кажем, че „По божия път“ Йордан Васи-
лев върви, за да отправи към читателя 
своя вик за любов, своя вик от любов и 
възхвала на любовта във всичките й 
форми – приета и изстрадана с всичките 
й щастливи и нещастни развръзки, с 
цялата й ефимерност и пълнота. Във 
всяко следващо стихотворение търсим 
авторовия отговор на въпросите, които и 
сами си задаваме – за смисъла на човеш-
кия живот, за онова, което оставяме след 
себе си, за щастието и удовлетворението, 
за свободата на избора и съдбата. Цялата 
стихосбирка е и един реквием за опус-
тошените ни души, за обществото, което 
се опитвахме да изградим с вяра и на-
дежда в по-доброто бъдеще на света, но 
което ни ограби и вярата, и надеждата и 
мечтите.  

Не мога да не спомена началните 
краткостишия, които ме заплениха със 
своята изчистеност и естетика, която 
рядко може да се намери у поет, неиз-
кушен от хайку, или други форми на 
източната философия и култура: 

надежда 
Ухаят розовите пръсти на пролетта – 
песен на пчели. 
Или: 
магия 
Снегът по дърветата стана на цветчета 
ухае пролетта. 
Или: 
възраждане 
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Хладен залез в пролетната вечер, 
щъкаща риба. 
Но това пролетно настроение е из-

мамно, както измамен е животът в 
ранната ни младост. След която осъзна-
ваме или научаваме, че животът е 
сцена… Театър? Опера?! 

Втората част, „Опера“, не е нова за 
читателя. Много от творбите в нея са 
включени и в друга поетична книга на 
Йордан Василев - „Стихове в червено и 
черно“, издание на Съюза на свободните 
писатели и публикувана като е-книга на 
платформата за електронни книги e-
library.gabriell-e-lit.com през 2021 г.  

Още първото стихотворение, „Пред-
премиерно“, ни дава очертанията на 
онова, което ще прочетем – „опери/ 
сапунени опери/ кръвосмешения/ 
извращения/ любов“ – но не само. Дава 
ни очертанията и на онова, което ще ни 
провокира към размисъл за едни от най-
съществени теми на живота във всичките 
му измерения. От ежедневната битий-
ност, през архетипните категории до 
основните общофилософски проблеми. 
Тук ще намерим поетичните образи-
интерпретации на персонажи като Ма-
рия-Магдалена, Юда, Петър, Антигона, 
Терсит, Едип, Прометей – с цялата им 
проблемна натовареност.  

Без съмнение проличава доброто 
познаване на автора както на християнс-
кото учение, така и на древногръцката 
митология и литература, които, от своя 
страна са основополагащи и градят ус-
тоите на съвременното общество, което 
до голяма степен е плод именно на тези 
две философско-митологични, естети-
чески, религиозни и култури традиции.  

Но не това е най-важното.  
Можем да се насладим на поетичното 

майсторство на Йордан Василев и в сти-

хотворенията, които са спойката, изг-
раждаща основната тъкан на този 
раздел; онова море, в което плуват цити-
раните по-горе фрагменти. Те могат да 
бъдат възприемани и като своеобразно 
„интермецо“, изградени върху контрас-
та на очаквано и действителност.  

Не мога да отмина стихотворението с 
малко подвеждащо заглавие /„Един 
Паисий“/, в което, без намек за Паисий, 
само с няколко словесни щриха авторът 
рисува потресаващата картина на днеш-
ното българско битие: 

Българийо кърмилница 
на стари и нови диктатури 
страшни 
жестоки 
груби 
примати 
отдали се на Сатана 
и останали без мозък 
няма по-нещастна от Тебе 
…………… 
Родино 
не зная съдбата Ти 
но днес тя е трагична 
Основите са положени. Животът, та-

къв, какъвто е – пулсира и неговият 
ритъм ни убива. Освен ако не искаме 
нещо друго, нещо повече – възвисяване.  

Очакваме ли исканото? Или го тър-
сим. Стремим ли се към намереното?! И 
как? Молим се да ни бъде дадено, или го 
вземаме – ако можем. И какво можем да 
дадем – в замяна.  

Така идва третата част, „В очакване“, 
идва „Искрата“ на осъзнаването: 

ти си това 
което ми липсва 
ние сме двете половини 
които постоянно се търсят 
и са щастливи когато са заедно 
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Можем да говорим много за очаква-
нето и разминаването с очакваното. В 
този раздел авторът разгръща слоевете 
на разочарованието и болката, но тук са 
и кълновете на откритието, което иска да 
сподели – корените на вярата и любовта, 
които могат да ни изведат от кръговрата 
на житейските пропадания в ада на зе-
мята. 

бавно гори свещта на моя живот 
и аз искам друга свещ да запаля 
нуждая се от теб любима моя 
Или: 
светът се върти 
защото се обичаме 
слънцето дава светлина 
защото е дело на любящо сърце 
Вселената се движи 
защото Бог е любов 
Или: 
любовта е топлата стая във зимната 

вечер 
и светлината на звездите в небето 
…………… 
любовта е победата над смъртта 
и допирът със вечността 
 
След допира до вечността можем ес-

тествено да стигнем до „Реквием“. 
Този раздел е тематично разнообра-

зен и отново, напук, любовта 
тържествува. Ще цитирам откъси само 
от две стихотворения: 

Въжделение 
идва смъртта 
по монокини 
съблазнително потракваща с косата 
и аз като на всичко готов любовник 
ще я приема 
И 
Есенен блян 
в пролетта на живота си 
как жадувах за любов 

…………. 
…....останах сам 
сега 
в есента на живота 
аз искам кестените да цъфнат пак 
Тук трябва да спрем за миг, преди да 

продължим.  
Петата и шестата части – „Любов като 

напръстник“ и „След края на света“ бих 
нарекла поеми, изградени от краткос-
тишия.  

Кратките поетични форми, както 
споменах вече, не липсват и в останалите 
части на стихосбирката. Без да разпокъс-
ват основната тъкан, създадена от 
стихотворенията в свободен стих, те да-
ват една динамика на чувствата, една по-
ярка образност и по-категорична оценка 
на света около нас и вътре в нас.  

В тези два раздела-поеми, обаче, те са 
градивните елементи на цялото.  

Особено място за разбирането на тази 
поетична книга и мястото й в цялостния 
творчески път на Йордан Василев има 
последната част – „Моята вяра“.  

В нея е заключена и есенцията на 
стихосбирката, като в динамика можем 
да проследим и авторовото послание – а 
именно – съвместимост на несъвмести-
мостите… Защото вярата и съмнението 
не се изключват; защото това е пътят на 
Разума, който води до Спасението, което 
ние избираме. 

Силно впечатление ми направи 
предпоследното стихотворение, „Из-
бор“, което цитирам в цялост, за да 
онагледя най-добре онова „ако“, което 
ми даде ключа за достигането до дълби-
ните на философските дилеми и 
разбирането на поетичния свят на Йор-
дан Василев: 

Ако тук търпим тръни и бодили, 
ако тук отбягваме цветята на греха, 
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ако тук се въздържаме от зло, 
но отричаме Бога, 
ние сме за оплакване. 
Но ако има Бог 
и Му служим, 
ако тук сме войници 
на нашия Господ, 
ни чакат нетленни тела, 
мир и радост в райската градина 
и вечност, 
която никой календар не може да обхване. 
Ти, 
читателю, 
какво си избра?, 
защото аз си избрах второто. 
И може би точно този текст ми даде 

разковничето за разбирането не само на 
тази най-нова поетична книга на Йор-
дан Василев, а и на цялото му поетично 
и белетристично творчество. Моят избор 
не е авторовият избор, моят отговор е 
друг – но пътищата ни към търсене на 
отговорите за вечните истини вървят 
успоредно и често се препокриват, защо-
то вървейки по тях ние ценим едни и 
същи стойности, които се изразяват в 
поезията и красотата на миговете, от 
които е съставен животът.  
 

 

НОВИ КНИГИ 
 

ЗА „ПОД НЕБЕТО В МЕНЕ“ 
 
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА 
 
Това е една многопластова поетична 

книга с четири разнообразни раздела. 
Тази композиционна постройка дава 
простор за разгръщането на вътрешна 
многожанровост, която определя тема-
тичното богатство и естетическите 
характеристики на произведението. 

Първият, озаглавен „Да имаш, да ня-
маш“ е за любовта. Тодор Билчев рядко 
се съгласява да бъде наричан поет на 
любовта, но всеки, който познава него-
вите стихотворения вижда, че именно 
любовта е централната тема на неговото 
творчество. Не, не търсете любовни тер-
зания, нито юношески трепет пред 
красотата на любимата. Няма да се опи-
там и да ви уверявам, че „любовта в 
поезията на автора“ е към всичко и към 
всички, макар това донякъде да е вярно. 
Ще кажа само, че в неговата любовна 
лирика има място за много тълкувания 
на любовта и за много нейни образи и 
превъплъщения.  

Вторият раздел е изграден изцяло в 
новата поетична форма апева и така е 
озаглавен – „Апева“. По определение, 
всяка творба трябва да съдържа най-
малко пет стиха, като първият е еднос-
ричен, а всеки следващ нараства с една 
сричка. Строго формална, графично-
визуално симетрична, апевата е голямо 
предизвикателство за оня, който я изби-
ра като изразно средство. За съжаление, 
често апевата не успява да надскочи 
правилата и остава прост набор от добре 
строени думи без дух. Не такъв е случаят 
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със стихотворенията-апеви на Тодор 
Билчев, които са подчинени на авторо-
вия замисъл, чувство и послание, и за 
които новата форма е само удобна, ма-
кар и странно скроена дреха. Не 
случайно той е носител на Златна дип-
лома за апева, а творбите му са включени 
в първата и втората антологии „Българс-
ка апева“ /за 2020 г. и за 2021 г./. 

Третият раздел, „В прегръдката на 
драката“, без колебание може да бъде 
определен като сатира. Любителите на 
жанра от сърце ще се посмеят, но и гор-
чиво ще се замислят за нашата 
действителност – оголена и грозна, често 
безнадеждна. Доброто владеене на кла-
сическите стихосложения позволяват на 
Тодор Билчев да прави мост към неочак-
вани асоциации чрез игра на думи или 
чрез образни обрати. Тук ще намерите и 
злободневни афоризми, но ще усетите и 
иносказателността на баснята, ще видите 
лицата на властниците в изкривеното 
огледало на иронията, или ще разпозна-
ете в римуваните приказки олице-
творението на непроменящото се битие. 

Четвъртият раздел, със заглавие 
„Илюзия реалност“, е посветен, най-
общо казано, на нещата от живота, но 
разгледани с окото на поета и философа, 
което ги разслоява в тяхната многоцвет-
ност и дълбочина. 

Самовглъбяването и способността на 
автора да навлиза и в най-сложнните 
аспекти на човешкия живот е една от 
характерните черти на поетичното 
творчество на Тодор Билчев,  но те осо-
бено силно се усещат в четвъртата част 
на настоящата стихосбирка. Авторът, 
опитвайки се да си обясни житейските 
пътеки, дава на читателя и своя отговор 
на многобройните въпроси на ежедне-
вието, но и на една от фундаменталните 

философски категории - за смисъла на 
съществуването.  

Разглеждайки живота като една илю-
зия, която сме принудени да приемем за 
реалност, ние не спираме да се взираме в 
просторите на необятието, търсейки 
себе си навсякъде и с изненада откри-
вайки се в самите себе си, където е 
заключено небето на търсещия човешки 
дух.  

Тези са причините четвърта част да е 
именувана „Илюзия реалност“, а цялата 
книга да носи заглавието на последното 
стихотворение – „Под небето в мене“. 

Като разгърнахме книгата и стигнах-
ме до нейния финал, оставяме на 
любознателния читател удоволствието 
да открие магията на любовта, изящест-
вото на новата поетична форма апева, 
мъдростта на сатирата и реалността на 
илюзиите в двайсет и първата стихос-
бирка на Тодор Билчев „Под небето в 
мене“. 

На добър път към читателите! 
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ЗА „ТРЕВИ ПОД СНЕГА“ 
 
Второто печатно издание на романа 

„Треви под снега“ вече е литературен 
факт.  

Двайсет години след първата публи-
кация, дело на изд. „Весела Люцканова“ 
/2000 г./, представихме на читателската 
аудитория пълната авторова версия на 
книгата в електронен формат.  

Настоящото печатно издание е иден-
тично с електронния вариант. 
Композиционно романът е изграден от 
две части – „Удушеното утре - книга 
първа“, съдържаща три раздела – „Раз-
бита тишина“, „Пред белия лист“, 
„Срещу света, на светло“ и „Мъртвото 
днес - книга втора“, състояща се от три 
раздела – „Утре е мостът над бездната“, 
„Животът се пробужда“ и „Каква съм - 
още не зная“, като съдържа общо 60 гла-
ви. Всяко от заглавията е знаково за 
тематично-художественото съдържание 
и сюжетната структура, като обединяват 
авторовите търсения и послания. Една 
хибридна структура, в която историята 
на героите се преплита с автентични 
дневници, в които личността на автора 
се разтваря и потъва в образа на прота-
гониста. 

Ето няколко думи за „Треви под сне-
га“, казани от рецензентите на първото 
издание: 

„Роман за съзряването на личността. За 
жаждата към познания. За вселената, космо-
са, живота, смъртта, за съществувалите 
преди и съществуващите утре. За оголени-
те сетива, които възприемат и болката, и 
радостта. За годините, които изминават 
във въпроси, за които все няма еднозначни 
отговори.  

Търсенето, себепознанието, духовната 
чистота, философският привкус и искре-

ността на изповедния тон са големите 
качества на романа „Треви под снега”.  

Това е роман за едно ново поколение лич-
ности, които искат да мислят и усещат по 
нов начин, без да се щадят.  

Да създават, въпреки трудностите.  
Да вграждат себе си във всеки свой пре-

живян ден.  
Да се самоусъвършенстват и да усъвър-

шенстват другите. Да оставят следа. 
Романът на Габриела Цанева „Треви под 

снега“ е перла в съвременната ни литерату-
ра.“ 

 

Весела Люцканова 
 

„Разтърсваща изповедна творба, заредена 
с огромна лирическа сила.   

Габриела Цанева дебютира с докумен-
тално изследване за горяните, после издаде 
чудесен том със стихове. С романа „Треви 
под снега” окончателно ни убеждава в своя 
талант.  

Проследяваме съдбата на героинята Ели 
от ученическия чин до деня, в който се дип-
ломира като инженер-химик, надникваме в 
съкровения й дневник. Но това не е автоби-
ографично писание, нито обикновен етюд по 
„възпитание на чувствата”.  

За мен книгата е успешен опит да се 
проследи нелеката съдба на едно поколение, 
което направи първите си крачки в атмос-
фера на потискаща духа тишина и идейно 
насилие, а в условията на лутащата се де-
мокрация трескаво търсеше човешкото си 
лице и личностната си реализация.  

Зад „бетонните клетки на домовете” се 
крият „изтънелите стени на душите”,  

но когато те успеят да извисят глас, 
тъжната им и красива песен ни изпълва с 
възхищение.“ 

 

Георги Цанков 
 

Материала подготви Надежда Александрова 
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ОЧАКВАНИ ЗАГЛАВИЯ 
/април-юни 2022/ 

 

НАРОДЕ!!!! 
 
Отново поетична книга на Тодор 

Билчев, със знаковото заглавие „Наро-
де!!!!“, което не е избрано самоцелно и 
случайно. Стихосбирката е посветена на 
185-та годишнина от рождението на 
Васил Левски. Голяма част от стихотво-
ренията са вдъхновени от Апостола, не 
само от неговия живот, дело и идеоло-
гия, но и от следите, които оставя в 
своето и в следващите поколения. Често 
авторът разговаря с персонажа, на когото 
е посветил книгата си, като тези разгово-
ри-размисли излизат от рамките на 
поезията, за да приемат по-подходящата 
есеистична форма.  

Ако трябва да поставяме етикети, 
лесно може да се каже, че и тази творба 
на Тодор Билчев  има белезите на епоса, 
тъй като голяма част от стихотворенията 
са одически, стилът и внушаваните чувс-
тва са приповдигнати, патриотични, 
чувства на горест и гордост, които идват 
в период, в който често се оказва извър-
нал глава от националното, обръгнал на 
патриотарски брътвежи, лишени от еле-
ментарна човечност, съчувствие и 
доброта. Композиционно, стихосбирката 
е разделена на три части, посветени на 
пътя към свободата – национална, но и 
личностна, и озаглавени „Левски“, „Бъл-
гарин“ и „България“. Защото Левски е 
върхът, до който всеки българин иска да 
се докосне, с когото всеки от нас се съиз-
мерва; българинът, без когото няма да 
има смисъл България, нито нейният 
най-свят син, нито свободата… 

На добър час на книгата и нейния ав-
тор! 

ПОЕЗИЯ 
 

НЕЗАГЛЪХВАЩИ ГЛАСОВЕ 
 

МАРА БЕЛЧЕВА 
 
08.09.1868 - 16.03.1937 
 

РОДИХ СЕ ДА ЖИВЕЯ В БУРИ 
 

Родих се да живея в бури – 
но ей живота ясноок 
ръка на устните ми тури: 
„Чуй, тихий извор е дълбок!“ 
ми каза той – и ме погледна. 
И в погледа му аз видях, 
във бистрината му победна, 
затихнали и плач и смях. 
 

СОНЕТИ IV 
 

Душата ми отново посети 
и в есента Великден ми донесе! 
И свeтъл звон в тъмата се разнесе, - 
крило на херувим над нас лети. 
 

И домът ми с дъхът си освети, 
Раздигнаха се тъмните завеси, 
и мъртва в мене радостта възкресе: 
във нея бяхме само аз и ти. 
 

В една целувка се души ни сляха, 
и пролет цъфна, птичките запяха, 
събудиха градинските цветя. 
 

И във мълчанието от бяла свила, 
загърнала ме твоята закрила, 
на тихото й аз крило летя. 
 

НА ПРАГА СТЪПКИ 
 

„Защо в великденска премяна?“ 
- ми сякаш някой проговори. - 
Обръщам се към прага взряна: 
Вратата вихърът отвори. 
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И хладни ме побиха тръпки... 
Откак му стъпките умряха - 
по-светли и от думи стъпки - 
на прага други не изгряха. 
 

СТЪЛБА 
 

През огън водят наште стъпала; 
през огъня на дните мъртви. 
И нигде вратня, нигде перила, 
вред върхове от жъртви. 
 

Осъдени на смърт, не се боим, 
на смърт осъждаме ний други: 
и в Божите очи тогава дим 
са нашите заслуги. 
 

На времето си слепи ний стрелки 
посочваме на ден и нощ прехо̀да 
Поточета – се вливаме в реки 
на тръните под свода. 
 

СЛЕД БУРЯ В НЕЖЪНАТИ НИВИ 
 

След буря в нежънати ниви 
денят си почива, 
след град, сред сломената ръж 
– за хляба насъщ 
 

помак във молитва се кланя. 
Убита прехрана! 
Отплаща за някой ли грях? 
Знай само Аллах. 
 

И утре Аллах ще помага 
и в суша и влага: 
в ръце му е всеки живот 
и всеки имот. 
 

Отблясва се, грей премирение 
и в светло кръжение, 
целува добрата земя 
там вита челма. 
 

Подбор: Надежда Александрова 
 

В ПАМЕТТА НИ 
 

ЦВЕТАН АНГЕЛОВ 
 

28.01.1922 – 29.01.1982 
 
На 28 януари се навършиха 100 годи-

ни от рождението на Цветан Ангелов – 
вълшебник  на словото, един от най-
добрите автори на незабравими стихове 
за деца в съвременната българска  лите-
ратура.  

Беше дългогодишен главен редактор 
на сп. „Дружинка”, където даде път в 
литературата на много млади автори. 
Той пръв усети таланта и щедро поощри 
и пишещият тези редове.   

Издал е повече от 50 книги със стихо-
ве, разкази, повести  и романи за деца и 
юноши, някои от които са преведени на 
руски, румънски, украински, немски и 
други езици.  

Ето няколко от най-популярните му 
заглавия:  „Честна дума” (повест), „Въл-
шебникът от втория етаж“ (роман), 
стихосбирките „Слънце в очите ни”, 
„Весела годинка”, „Смешки от грешки”, 
„Бръмбарчето Зум”, „Златни детски 
дни” и много други.  

Носител е на няколко престижни ли-
тературни награди.   

Неговото стихотворение „Шаро и 
първият сняг“ се е превърнало в една от 
най-популярните любими детски песни, 
благодарение и на музиката на Алексан-
дър Райчев.  

А стихотворението му за Васил Левс-
ки е сред най-хубавите стихотворения, 
посветени на най-великия българин. 
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ШАРО И ПЪРВИЯТ СНЯГ 
 
Тихо се сипе  
първият сняг,  
галено щипе  
бузките пак.   
 
Де е на двора 
старият пън?  
Снежко затрупа  
всичко навън.  
 
Плевникът има  
снежен калпак.  
Зимата блъска  
къщния праг.   
 
Шаро тревожно  
тръска глава —  
Как е възможно?  
Що е това?  
 
Шаро е още  
малко кутре —  
може ли Шаро  
да разбере?   
 
Колко си глупав,  
Шаро, сега!  
Колко страхливо  
гледаш снега.  
 

ЛЕВСКИ 
 
- Бате, кой е тоя 
синеок герой ? 
- Левски, мило братче, 
се нарича той. 
 
В робство и неволя, 
беден се родил, 
но сърцат пораснал 
малкият Васил. 
 

Имал глас на славей 
и орлов замах – 
над селцата родни 
спускал се без страх. 
 
Неговите думи 
вдигнали на крак 
беден и заможен, 
старец и хлапак. 
 
Ободрил народа 
в мъка и беда. 
Готвил го да тръгне 
в бой за свобода. 
 
Но… узнал султанът, 
побеснял от яд. 
И потеря пратил 
след юнака млад. 
 
Криели го дебри, 
пещери, скали. 
Пазили го хора, 
зверове, орли .. 
 
Ех, братле расти ми, 
бързо порасти – 
смелостта на Левски 
да добиеш ти. 
 
На смелчака, братче, 
всеки сторва път. 
Смелите с ракети 
утре ще летят. 
 

Материала подготви Кирил Назъров 
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НОВА ПОЕЗИЯ 
 

НОЩИ 
 
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКС. ДЪБНИШКИ 
 

КВАДРИГА С ЧЕРНИ КОНЕ 
 

„Господи, бях забравил колко е страшно, 
няма ни една нотка на упование." 
 
Джон Стайнбек, На изток от рая 
 

Висяха нощи, 
като дни се мятаха събудени, 
сърцето бясно блъскаше гърди – 
тъй птица под завързано небе 
умира, не лети. 
 

Мълчаха нощи − неми дни. 
Притиснати в едно 
без сън души мълчаха, 
гърлата гълтаха догадки страшни, 
въпроси без следи. 
Умрели нощи, неродени дни. 
 

Висеше нещо, името мълчи. 
И зейваше врата, за нищото пробудена, 
сякаш скърцаха въжа 
и нещо пишеха по кожата ожулена. 
Уплашени устата помятаха слова... 
 

Незатворени очи; без думи е нощта... 
 
* * * 
Когато и с погледа усетиш 
секунди да препускат 
като уплашени коне, 
а под копитата 
задъхано искрите гаснат 
като за миг помислени 
неказвани слова, 
пред теб когато видиш 

сянка да пропада и 
от мястото й крачка те дели, 
тогава с всяка фибра 
очакване ще станеш  
за само миг. И миг след туй 
върху теб ще се стовари 
частицата ти дял 
от вечния Армагедон. 
 

Отиваха си дни. 
И вече беше нощ… 
 
* * *  

 

Летяха облаците в уплах, 
ненамерен от слова; 
летяха думи, 
неприютени от неща. 
Бе свят от погледи 
отнети от очи, 
мятащи се мисли 
в гаснещи тела. 
Нощ се гърчеше 
в последни тръпки 
на съхнещи уста. 
 
* * * 
Изпод буците, 
отърсвайки от себе си пръстта, 
с изтръпнали нозе 
изпълзя, показа се денят. 
Застинал беше в гърлото му 
хрип, трясък 
в главата му кънтеше. 
 

Първи стъпки, първи ден вървеше. 
Плюеше утробата му тъмнина… 
 

ТЕАТЪР 
 

Пред тази нощ 
вратите си 
забравата затваря. 
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Театърът във нея
е един и същ;
далечен глас отсъдил е билети,
за отказ думи е нямала уста.
Отново артистите възкръсват,
зрителите му стълпени
преглъщат своя страх.
Притискат се душа в душа.
Един побъркан конферанс
със самовлюбени слова
завесата издърпва;
знак подала е глава.
И пантомимата започва,
зрител подир зрител
към сцената
артистите повеждат.
Гърчове замират в тъмнина.
 

Накрая, останали сами, 
артистите си ръкопляскат, 
покланят се един на друг; 
от букетите във тъмното 
изтекла е боя. 
Очаква артистите кола. 
След тях завесата се спуска; 
в земята свят 
попил е със нощта. 
 

 

 

КОНТРАСТИ 
 
ВЕРОНИКА ИВАНОВА 
 
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА 
 

МИНИАТЮРИ 
 

Разсиновяване 
 
Грозният звук 
от скъсана струна на цигулка 
ничие дете 
 

Спасение 
 

Студът би отстъпил 
ако малката кибритопродавачка 
можеше да пее 

 
Контрасти 

 

твоето име 
написано с вино върху 
първия сняг 
 

Детско отделение 
 

портокалово слънце, 
разпуква се в детската длан 
капки по лицето на майката 
 

Богоявление 
 
ледена дупка 
в сърцето на зимата, 
дръж се за кръста. 
 
* 
молитвата 
е божествена музика 
която се чува отвътре 
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* 
Зимни кокичета 
Богородица се моли 
за нероденото 
 

* 
Поетът залита  
хлъзгав е нощният път 
нечакан и ненужен на света 
 

* 
Препечен хляб. 
Чай от мащерка. 
Пак си дете. 
 

* 
Спя на половината  
електрическа нишка в средата. 
Леглото е бойно поле 
 

ПРОЛЕТНА НАДЕЖДА 
 

 
 

Пролет, художник Велислава Иванова 
 

Ще дойде пролетта 
и ще ни стопли, 
Ще изтръска зимата 
с зелени си детски пръсти. 
Ще сложи розово на клепките момичешки 
И слънце в момчешките длани. 
 

Ще дойде пролетта, 
ще дойде 

неизбежно е. 
 
С весели боси крачета ще стъпи 
по нашите мисли 
невесели. 
 
Ще дойде пролетта 
ще дойде. 
 

С всички разцветки на 
зеленото, 
синьото, 
розовото… 
Дали ще й стигнат боите 
за толкова сиво наоколо? 
Ще дойде пролетта, 
ще дойде, неизбежно е. 
По просторите съхнат 
душите ни 
И мечтите ще сложим 
на слънце 
да крепнат. 
Защото идва пролетта: 
не само за поетите и 
за децата. 
 

Текст: Вероника Иванова 

Картина: Велислава Иванова, 15 г. 
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НЕСТИНАРСКО 
 
ВИОЛЕТА СОЛНИКОВА 
 

Тежат ми премълчаните неща. 
От неизречените думи се страхувам, 
защото ги усещам чрез кръвта, 
която във сърцето ми бушува. 

 

Изгарям мислите, родени през нощта, 
а с тях и мълчаливата магия. 
И тръгвам като нестинарка по жарта 
под въглените истината да открия. 

 

 
 

Изгрев над жарта, худ. Габриела Цанева 

НЕРАЗКАЗАНИ ПРИКАЗКИ 
 

ВЯРА ДАМЯНОВА 
 

*** 
Хлябът е замесен в нощвите, 
гозбата приготвена, 
местата наредени. 
Всичко е дошло от древността 
и от дедите ми, 
живо е и е събрано в мене. 
В нощите танцувам със самодивите, 
билки си бера за всички рани, 
а луната стара и замислена 
свети и гадае по дланта ми. 
 

*** 
Притихва времето 
като листо на рамото ми, 
есенни гълъби храня с мечти. 
Тежък е хлябът, 
откъснат от сърцето ми. 
Вали. 
Между минало и бъдеще, 
лута се днешното, 
луната увисва 
с пламък червен. 
Вятърът гони листа от спомени, 
някой мисли за мен. 
 

*** 
Изворът звъни, 
пръска светлина. 
Пия от него – 
бърза сърна. 
Вятърът гали 
светло лице. 
Пее събудено 
нежно сърце. 
 

*** 
Десет пръста от тревога, 
десет пръста от тъга, 



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2022 

 

23 

 

Но със тях аз мога 
да си изплета дъга 
Ще увия аз земята 
и небето, и съня 
и под клепките си сънни 
цял ще побера света. 
 

*** 
Аз не разказвам приказки, 
мъглата вън се пръсва, 
ниски облаци, 
утрото възкръсва. 
Сутрешно кафе, 
старо огледало, 
чувство нечакано 
в мен оживяло. 
Аз не разказвам приказки, 
коси надвесени, 
поемам риска 
да бъда себе си. 
 

*** 
Аз момиче съм малко, 
вярващо в чудеса, 
към света съм открита, 
във очите ми – небеса. 
 

Имам сили магически – 
да разпръсквам добро, 
помня хиляди приказки 
за победа над зло. 
 

Не пораствам и зная, 
че така е добре. 
Плувам в своята стая 
като в лятно море.                              
 

Нося клони разцъфнали, 
с вечна пролет в душата, 
че така ми е писано 
да ми раснат крилата. 
 

ОБИЧ  
 
ГАБРИЕЛА ЖЕКОВА, 12 г. 

 

ОБИЧ  
 
Знаеш ли, когато кажеш   
на някого, че го обичаш, 
тогава ти ненужно 
в душата му надничаш. 
 

А той усмихнат, с обич 
те прегръща, 
с нежност и любов жеста 
той ти връща. 
 

Колко е красиво, когато 
хората помежду си се разбират, 
и по човешки лесно път 
към другите намират. 
 

Знаеш ли, направиш ли добро, 
то никога не се забравя! 
Добър човек ще си остана аз, 
и светла диря след мене ще оставя. 
 

Хубаво е с нежни думи, 
човешката душа да галиш. 
Говори ги с чувство, 
без сърце да жалиш! 

 

2021 г. 
 

МОРЕТО 
 
В България на изток под синьото небе 
бързат реките да се влеят в Черното море. 
Дар божествен и толкова скъп, 
сърцето често ме води все по този път. 
 

Гледам те от брега и с теб се гордея, 
радвам се, че близо до тебе живея. 
Повярвай море, ти лекуваш душата, 
даряваш ми щастие, украсяваш земята. 
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Обичам да бягам по топлия ти пясък, 
водата ме пленява с кристалния си блясък. 
Там, вътре в тебе, кораби неподвижно стоят, 
чайки неуморно над вълните летят. 
 

Тези вълни са твоите красиви принцеси, 
при тях все ме водят моите желания свети. 
Когато си тръгна, шепа пясък ще си отнеса, 
за спомен от тези незабравими чудеса. 

 

2021 г. 
 

НА БАЩА МИ 
 
Някога, преди години,  
когато бях малко дете, 
спомням си когато с тати, 
често ходех на море. 
 

Добричък беше, най-добрият, 
това не искам да го крия. 
Даваше ми по паричка, 
но е вече той звездичка. 
 

Когато вечер звездите изгреят, 
когато щурците песен запеят, 
поглеждам небето и звездата на татко, 
после си лягам и заспивам тъй сладко. 
 

Усещам как нежно той ме прегръща 
с одеялцето топло той  ме обгръща. 
Нощта в приказка той ми превръща  
и спомени скъпи в душата ми връща. 
 

Обичам те, татко, дори и звездичка, 
няма я вече твойта нежна ръчичка. 
Аз ще бъда като тебе много добричка, 
ще ти пращам целувки с мойта ръчичка. 
 

И лека нощ, всяка вечер ти пожелавам, 
това, че те няма – не го заслужавам. 

 

2022 г. 
 

АГОНИЯ 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 
*** 
трохи от звезди 
по покривката на космоса - 
все по-далечни 
 

АГОНИЯТА НА НОЩТА 
 

Агонията на нощта – 
светлините се разливат по асфалта, 
оранжевоискрящи, 
уморени пламъци 
попиват в мрака 
и тежки облаци от черни сажди 
изяждат 
дъха на живите заклещени тела. 
 

Пътят назад е променливотруден, 
криволичещозаблудени, 
уморени, 
забуленооблачни, 
променени... 
 

Пътеките се разпадат  
под нас, 
разплитат, 
разпридат 
всеки 
знак – 
съпричастност, 
съвършена 
разграбеност, 
зейнала 
паст... 
 

Тихо пада снегът, 
закичва с венци 
главите на храстите, 
буковете се оглеждат 
в огледалото на мъглата, 
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боровете вдигат мигли нагоре 
и плачат, 
стволовете им се изплезват като езици, 
замръзват 
и звънят 
счупени камбани  
бият, 
урагани 
вият. 
Снежинката 
се превръща в лавина... 
 

Тук съм, 
под купчините мокър сняг. 
Вървя назад, 
назад, 
назад... 
Стяг след стяг – 
задъхана умора 
спира 
ритъма на сърцето ми, 
замира 
кръвта ми, 
бавно попивам студа... 
Бавно умирам 
и някъде там, 
където битието 
пробива тъканта 
на съзнанието ми виждам 
дълбокото  
око на вселената, 
която тръгва обратно... 
 

Знам, невъзможно е да се случи. 
Знам, днес науката сочи 
друго – 
Тя все по-бързо се разбягва – 
защото енергията на вакуума  
е по-голяма от плътността й... 
Знам, но все нещо ми убягва… 
И оня миг,  
когато срещнах ръба на битието, 

в който видях 
началото на колабса на Вселената... 
Една дълбока въздишка 
един последен акорд 
изсвистя от тромпетовидното й тяло... 
И започна Сривът. 
Тромпетът се превърна в ръкав, 
а после във сфера... 
И времето хукна назад... 
Започна да става  
топло, 
и светло, 
и хубаво... 
 

И Сътворението – все по-близко, 
И Апокалипсиса – все по-сигурен... 
 
***  
в шепата ми  
оризово зърно – 
началото и краят 
 

КАДИФЕ 
 

Нощта е плътна – 
мрак и кадифе 
от безпрогледност 
и безпътност, 
които се просмукват 
надълбоко, 
бълбукат 
някъде 
в гъргорещото гърло, 
а после става тихо, 
много тихо 
и само  
ехото 
от 
липсващите удари  
в кръвта на китката ти 
ме удря 
като плесница. 
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Да можех да сложа 
плащеницата 
на покаянието, 
на страданието, 
на угризенията... 
Да можех да пусна 
плъховете на скръбта 
да изгризат онова, 
което остана 
и не остана 
в кухата 
кутия на плътта... 
 

Там само гръдната ми кост 
стърчи като копие, 
на което искам да увисна – 
разкъсано знаме 
от последната битка. 
Тя винаги е изгубена – 
нали затова е последна?!... 
Кадифе от мъртви победи, 
меко, като разложена плът 
дреме и ме повива – 
аз – още една изгубена кауза. 
Кадифе – 
като ръката ти – 
изгубена ласка. 
 

Не можеш да останеш при мен, 
знам, 
времето ни изтече. 
 

Губя ритъма на дъха ти, 
потта потече 
като сълза... 
Не можеш да останеш с мен – 
не го искам. 
 

Остани в мен – 
влез в бойното поле на тялото ми, 
притаи се зад хълма на аортата, 
завий се с бялата пяна на дроба ми... 
Опитай се да заспиш, 
да се стоплиш 

със сънищата ми за теб 
и за мен... 
Онези, 
от времето, 
когато скитахме боси 
по парещото лице на поезията, 
от времето, 
когато с трясък отвори пред краката ми 
бездната на света 
и ме блъсна в нея. 
Имах само спасителното въже 
на сигурността ти, 
че ще успея  
да оцелея... 
Не паднах. 
Още летя – 
някъде между измеренията 
още чакам сблъсъка с реалността. 
Държиш ме –  
с паяжинната нишка, 
която изплете за мен – 
онази, която ме държи за звездите 
и Луната, откъдето ти никога не падна. 
Остани в мен. 
Реалността не ни е нужна. 
Всичко е в нас,  
вътре в нас. 
Отдавна сме чужди 
на тази Вселена. 
Чувам ехото на пулса ти, 
бълбука като извор 
и капе по напуканите ми устни. 
 

Суха е пустинята на небитието, 
мека и плътна, пареща, 
галеща –  
кадифе. 
 

*** 
снежинките 
затрупаха лъчите 
на уличната лампа 
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ЗАВРЪЩАНЕ ПРИ СПОМЕНА 
 
ГЕОРГИ ЖУЛЕВ 
 

ЗАВРЪЩАНЕ ПРИ СПОМЕНА 
 

Къде си, в спомените ми останала, 
светица непорочна, или грешница? 
Или да вярваш в Бога си престанала, 
на дявола подвластна клетница. 
 

Пристигаш нощем в сънищата мои 
забравените чувства да събудиш. 
След ласките в среднощния покой 
за път обратен в утрото се будиш. 
 

Будя се и в здрача с утрото будувам. 
Сипва се зората, стъпките ти чувам. 
Минаха години, все тъй се вълнувам 
и се питам, Боже, но нима сънувам?! 
 

ДИВИ ТЕМЕНУГИ 
 

Аз помня пролетта с долитащите птици, 
хора на щурците в тревата мека. 
Вървяхме двама по горската пътека, 
гореше залеза в твоите зеници. 
 

Струеше в тях на пролетната вечер синевата, 
на горските треви и билки аромата. 
Очи не срещнах във живота други 
с цвета на диви теменуги. 
 

Нима са минали години оттогава 
и спомена да тъне във забрава? 
Не е ли въглен жив под тлееща жарава 
и горската пътека, и китната морава? 
 

НЕДЕЙ ТЪЖИ 
 

Недей тъжи, че годините минават, 
за изгревите и песента на птиците. 
Те в нас до залеза на дните ни остават, 
изтрий сълзите от зениците. 

Робиня не бъди на чувствата си слепи. 
Зърната златни на дните не пилей. 
От извора греби със пълни шепи, 
за тези златни мигове живей. 
 

Че дните наши в залеза догарят, 
а вън притихнала дошла е есента, 
звезди небесни падат и изгарят 
на прах превърнати от вечността. 
 

ВЕЧЕРНИ ЗАЛЕЗИ 
 

Завръщам се при теб и твоя свят 
докосне ли тъгата белите коси. 
В градината със вишнев цвят,  
в алеята, където звезден прах вали. 
 

Тук идвам, в залеза вечерен за отдих и разтуха, 
на пейката присядам до шипковия храст. 
И в шепота на вятъра в тишината глуха 
чакам твоя смях и твоя глас. 
 

И пак е месец май, небето нежно синьо, 
ала без теб звездите тук са други. 
Обрасла е пътеката до мястото любимо 
с дъх на диви теменуги. 
 

Където влюбени до късно през нощта 
мечтаехме под лунна светлина, ахатова. 
Край нас шумеше тихо пролетта, 
както в стихове на Анна Ахматова. 
 

НА ЕДИН ПОЕТ 
 

В тревожни мигове, в безсънни нощи, 
минават земните ти дни. 
Искра от огъня, където падне 
до залеза последен ще гори. 
Намираш сили стихове да пишеш 
дори, когато много те боли. 
Сълза от майчина зеница 
скръбта във стихове реди. 
Харесвам стиховете ти, поете. 
Харесвам твоя стил и нрав. 
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Харесвам словото ти дръзко, 
защото знам, че винаги си прав. 
Пулсират с ритъма сърдечен, 
родени с болка и любов. 
Словата ти са вик от преизподня, 
жарава огнена и зов. 
Видях те във зора зорила 
и сянката на синкавия здрач. 
Песента на полска чучулига 
и морна песен на орач. 
Завръщах се във дните детски, 
зовеше ме далечен път. 
Във сънищата все пътувах, 
към бащиния дом и роден кът. 
В залеза на дните сетни, 
стихът за мене е олтар. 
Всеки зов сърдечен на поета 
от Бога даден ни е дар. 
 

БЛАГОСЛОВЕНА 
 

При тебе идвам в дни на болка и тревога 
горчилката от този свят да споделя. 
При тебе – благословената от Бога, 
моя свята бащина земя. 
 

Като птица долитам и отлитам, 
и когато в чуждите земи се скитам, 
и когато в сънищата си прелитам 
все за тебе свидна моя питам. 
 

Чакат ли ме още моите връстници 
край реката в слънчевото лято? 
Или отлетяха с прелетните птици 
в сенките вечерни, с жеравното ято? 
 

И какво ли след години скитника зове, 
още ли тъгува за дома си малкото момче? 
Още ли реката с детските мечти тече 
към далечни, непознати брегове? 
 

БАЩИНА ЗЕМЯ 
 

Завръщам се след толкова години 
при корена на моите деди, 
при средногорските простори сини, 
на Тракия под южните звезди. 
 

При утринната свежест на полята 
окъпани от бисерна роса. 
При детството ми босо край реката, 
при славеите край извора в леса. 
 

Зърната златни на дните разпилявам 
при тебе се връщам старец помъдрял. 
При песните на селските кавали, 
и радостта, и болката в едно събрали. 
 

Поклон дойдох да сторя на земята, 
крепила ме в житейския ми път суров. 
Дарила ми на дните мрачни светлината. 
 

Подбор на творбите: Павлина Петкова 
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НЕПОКЪТНАТОСТ 
 
ДЕСИ ЦВЕТКОВА 
 
* * * 

Неизменно въртят се планетите, 
но понякога даже те 
променят наклона на оста си. 
Непокътнати само спомените просветват, 
и душата, тя нали е вечна. 
 

ЩАСТЛИВИЯТ ВЛАК 
 

По пътеката на неоновите фенери 
Минава влакът за Радостландия. 
Пресича гарите на целунатите Венери, 
Продължава северно чак до Фландрия. 
И през изкуствени светлини, 
през тъмата, през Севера, 
Стига крайната точка на пътя – 
на лятото хребета ... 
 

ДВЕ ЛИЦА 
 

Като аскетичен 
отшелник, 
зимата 
скромна красота 
раздава, 
оголени дървета, 
студ 
и черна пръст. 
Но облече ли бялата премяна, 
снегът блести 
като наметалото на Папата 
от балкона във 
Ватикана. 

 

20.01.2022 
 

ОБЯСНЕНИЕ 
 

Бледи сенки в полумрака 
протягат ръце към прозореца, 
сякаш искат да влязат, 
но не през прага. 
Напрегнато се удължават... 
Клоните на върбата 
почукват с очертания по стъклото. 
Като послания на влюбения минувач. 
 

МАЛОВЕЛИЧИЕ 
 

Има едни такива дни, 
стоиш си в раковината, 
мислиш си, че се движиш, 
че преместваш Сизифов камък... 
Че като се скриеш, 
никой няма да забележи 
колко си малък. 
Така си е... 
Само когато крилете си, 
закърнели от неупотреба, 
разтвориш, 
ще усетиш наистина 
колко си малък... 
Молекула от тялото 
на Вселената... 

28.12.2021 
 

*** 
Шишарки 
се гонят 
по покрива 
на бялата църква. 
Гълъби 
надничат 
през витражите. 
Сняг 
от небесата 
като сноп светлина 
прехвръква. 
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Иконостасът 
е в тон адажио. 
 

Камбаната възвестява. 
 

Създателят 
всички свои чеда 
поздравява, 
праща им един 
свой специален 
Син Божи. 
 

СИНИЯТ СЪН 
 

Зад този сън 
навярно синя приказка се крие. 
Блещукат сините криле на водни кончета. 
Небесно зарево 
от Коледна магия 
над синьо рождество отново ще започне. 
И сини камъчета правят през снега пътека. 
Сънят ми в синева ме води, 
и извор син към мене е потекъл. 
Сънувам синята природа, 
сънувам, няма вече Ковид... 
 

ПРОБУЖДАНЕ 
 

ДИМИТЪР ВЛАДОВ 
 

НОВИЯТ  ЛЕВСКИ 
 

Васил Левски! 
Но не празничен Левски. 
Не Левски в песен или на портрет. 
Недей да търсиш вече този Левски, 
не ти е нужен вече занапред. 
 

Не му отдавай почит по площади, 
не му поднасяй прелестен венец, 
не му изграждай паметници и грамади, 
не го почитай като някакъв светец. 
 

Не му поднасяй целофани и букети, 
защото той е жив и е сред нас. 
Не го закачай по стени на кабинети. 
Смъртта над него няма власт. 
 

Не го търси в прекрасни рими, 
във стиховете стройни на поет. 
Заветите му ясни и значими 
откривай във самия него най-напред. 
 

Чети писмата му със мисъл жадна 
и ще намериш ярката искра, 
която липсва в суета парадна, 
във протоколната заря. 
 

Писмата на Апостола са малко, 
побират се в един-единствен том. 
Тях трябва всеки да познава и е жалко, 
че липсват в българския дом. 
 

Но Левски не е само живо слово, 
а той е действие, победен звън. 
Това е сила, нещо вечно ново, 
това е битка срещу всеки сън. 
 

Това е да се бориш със живота тесен, 
това е съзидание и сладък труд. 
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Това е да посрещаш утринта със песен, 
дори навън да бъде неприятен студ. 
 

Живей и всеки ден го отстоявай! 
Зачитай неговите сто писма! 
Бори се и във него живо вярвай, 
тъй както той е вярвал в родната земя. 
 

За по-добро мечтай и не унивай! 
Със песен ти посрещай всеки студ! 
На изпитанията гордо се присмивай 
и се отдай на отговорен труд! 
 

Недей да мразиш хора и народи, 
защото всички са ти братя и сестри. 
Но ненавиждай тиранията безродна 
със пламък, който вечно да гори. 
 

Не се замисляй кой предаде Левски! 
Дали е някой близък, или някой поп –  
какво това ще ни помогне днеска? 
Защо да дирим неговия гроб? 
 

Недей историята все да ровиш, 
а по-добре се взри в сегашния живот! 
Недей със конспирация да тровиш 
и себе си, и собствения си народ! 
 

Недей историята да човъркаш, 
а по-добре живей сега и точно днес! 
Недей! С догадките си ще объркаш 
движението на народния прогрес! 
 

Защото Левски е съвремие горещо 
и пълнокръвен, светъл образ жив, 
защото Левски е съвсем различно нещо 
от прост урок учебен и архив... 

 

Недей да търсиш гроба му несъществуващ. 
Гроб имат само мъртвите, а той 
все още броди сред народа ни бедствуващ – 
народ със мъки и страдания безброй. 
 

Не го празнувай и не го хвалебствай! 
Обичай го, защото той е тук сред нас. 
Не си го спомняй по събрания и шествия! 
Живей със него всеки миг и час. 

 

А ако искаш толкова да продължаваш 
да честваш Левски с песни и слова 
и почит със венци да му отдаваш, 
недей да спираш, важно е това. 
 

Но всичкото това ще е напразно,  
безсмислено ще е и глупаво дори, 
ако в сърцето ти не бие ежечасно 
любов към родните полета и гори. 
 

Ако отдаваш се на заблуждения безумни 
и на нездрави блянове, мечти, 
каква е ползата от чествания шумни, 
в които си участвал тихо ти? 
 

Ако живееш само във безвремие 
и в медийната злоба на деня, 
ако те занимава дребнотемие 
и всяка по-пикантна новина... 
 

Ако с неспирното си хленчене оплакваш  
злочестия си простичък живот 
и ако все с търпение очакваш, 
че друг ще излекува нашия народ, 
 

то няма смисъл в твойта почит гнила 
и няма смисъл в евтиния ти букет. 
Хвалебствията твои нямат сила, 
обречен си на робски, скотски гнет. 
 

Недей да отбелязваш Левски в календара 
като отделен и почивен ден! 
Не преповтаряй Левски като песен стара 
с добре познат и изхабен рефрен! 
 

А превърни го в хляб, потребен и насъщен, 
във ежедневна вяра и в съдба! 
Оръжие е той срещу врага намръщен 
в неравната, във вечната борба... 
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МОМИЧЕТО    

С  ДИПЛОМА  ЗА  ВИСШЕ 
 

Тя има най-накрая диплома за висше. 
Завърши и е дипломиран философ. 
Изучи със досада Лок, Декарт и Ницще, 
а към Спиноза се отнасяше с любов. 
 

От малка беше будна, умна и четяща, 
от малка мислеше за сложните неща. 
И ето, че сега със диплома блестяща 
готова е да се преборва със света. 
 

Израснала в семейство най-обикновено, 
тя беше прелестно и хубаво дете. 
Възпитана добре, държеше се почтено. 
Обичаше да си мечтае, да чете. 
 

Родителите ѝ работеха до късно 

във някакъв западнал, изтерзан завод. 
По тъмно се завръщаха и бяха мръсни 
лицата им от прахоляк, от кал и пот. 
 

А тя растеше толкоз нежна и красива, 
с очи искрящи, с мила топлина в гласа. 
Щастлива беше майката, безкрай щастлива, 

че дъщеря ѝ беше най-добра в класа.  
 

Когато наближи на даскалото края 
и беше вече във дванадесети клас, 
родителите си извика и ги смая 
с това, че ще последва свойта страст... 
 

Защо избра да следва точно философия? 

Харесваше ѝ, ала нейният баща 

не бе доволен, че детето му във София 
отива, за да учи глупави неща. 
 

И притеснение обхващаше бащата, 
че дъщеря му, в ученето, може би, 
ще си изгуби времето и красотата 
и че живота си без цел ще похаби. 
 

 

И ето, че бездруго тя завърши висше... 
Къде обаче да работи и какво? 
Познанията за Декарт и Фридрих Ницше 
са малко по-различни, с друго естество. 
 

Тя търси работа, но не намира нищо. 
Та кой потребност има днес от философ? 
За бизнесмените да кажем е излишно – 
да я наеме кой от тях ще е готов? 
 

А времето лети, животът я притиска 
и безработна, неомъжена е тя, 
и смисъл дири, ала само се потиска, 
и мисли дълго, и безсънна е нощта... 
 

ВЯРВАЩИТЕ  АТЕИСТИ 
 

Клонѝ към залез и изчерпан е денят. 

Залязва слънцето. Навънка бавно мръква. 
А всички те в навалица и този път 
се мъчат да препълнят вехтичката църква... 
 

Те всички бързат да препълнят този храм. 
Нервозен всеки е и всеки се прережда. 
Нетърпеливи са и блъскат се без срам. 
Очите шават, поглед никой там не свежда. 
 

И бързат всички, бързат да си купят свещ , 
стотинчиците вадят, плащат си на входа. 
Запалват восъците тънки без копнеж. 
Пред тях едничък поп насам-натам си ходи. 
 

Църковен празник е и служба има днес, 
затуй е храмът толкова препълнен с хора, 
затуй и днеска всеки има интерес 
да се помоли в църквичката час по-скоро. 
 

Но за какво се молят толкоз много те? 
За себе си, разбира се, да бъдат здрави. 
Помолват се богатството им да расте, 
от грижите им Господ Бог да ги избави. 
 

Помолват се да имат щастие, късмет, 
да не тъгуват, да живеят само в радост. 
За своите сърца се молят най-напред, 
за други сякаш не изпитват жалост. 
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Помолват се за изобилие, храни, 
хладилниците им да бъдат все богати. 
Желаят само хубави и светли дни 
и двор с животни, и градина със домати. 
 

Те молят Господа за мъничко късмет. 
Отправят не една сърдечна, топла жалба 
как искат да изтъркат правилен билет, 
осигуряващ незаслужена печалба. 
 

А службата тече и попът с хрисим глас 
на старобългарски реди неясно слово. 
Повтарят устните „амин” без капка страст, 
ръцете кръстят се отново и отново. 
 

Протича службата... Иконите блестят... 
И греят без да спрат кандилцата горещи. 
Събрали са се хората и този път, 
но пак за себе си запалили са свещи... 
 

И никой там от Бога няма срам и страх, 
и всеки счита, че съседът му е грешен. 
Живеят помежду си в клевета и грях, 
в раздори, караници, в делник безутешен... 
 

Подбор на творбите: Павлина Петкова 

ПРОЖЕКТИРАНИ СЪНИЩА 
 

ДИМИТЪР МИЛУШЕВ 
 

* * * 
Не бяха изящни крилете му. 
Не подозираше дори, че съществуват. 
Небето моли да го вземе 
и вятъра да – да го прегърне. 
Издигна се над облаци и време… 
Видя в очите си Твореца. 
Надеждата изгря над него. 
Завързан с тънката връв 
се зарея в лабиринта небесен. 
Душата му бе птича песен, 
жилите – конци, а костите – тръстики. 
Хартиената плът бе арфа. 
Хвърчилото бе порив на човека. 
 

* * * 
Да беше паднало небето 
или звездите да окапят, 
а вместо туй ти за нас угасна. 
И се разтвори във водата, 
във въздуха се ти отече, 
остана само куп прашинки 
изстиналия взор да спомня. 
Цветя, поклон сторете 
пред вашата сестра по прелест. 
Косата вие й сплетете, 
та вашият парфюм да носи. 
Над нея тихо поплачете, 
с нея в хладен гроб легнете – 
цветя за цветето последни. 
 

* * * 
Събуди се росата – капките 
по тънките ти пръсти 
усмихнаха се нежно. 
 

* * * 
Сломяват ме очите ти – 
понякога са истински. 
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Те рядко се присънват 
на грешници и смъртници. 
Така ме гледат – вярващо! 
през облаци от мигове. 
Дали са те обичащи – 
дано да са обичащи. 
 

* * * 
Бе толкова нетрайна, 
унила бе ръката ти, 
но аз си спомням още, 
живее в мене ласката. 
 

* * * 
Нощта пръсна огъня – 
пося го в душите ни. 
Над облаците – просяци, 
луната бе в разгара си. 
Звездите ни се смееха, 
че вярваме на призраци. 
Луната бе отмъкнала 
очите ни непомнещи… 

 

* * * 
Стрелям с кибритени клечки 
по малките капки вода… 
 

* * * 
Прожектирам сънищата си – 
късометражни, разнолики – 
невидимите нишки на моите желания, 
насищащи с адреналин кръвта ми. 
И само образи, любов; 
дълбочина, наместо думи… 
По – истински едва ли ще ме видите. 
 

* * * 
Свободен да протегна длан, 
да отроня узрелите думи, 
да наситя душата си 
и душите на другите 
с излишъка на слънце 
в себе си. 

СМОЧАН 
 
ИВАН СЕВЕРНЯШКИ 

 

От ветрове далечни приласкаван, 
зад девет сини стръмни планини, 
сънувам миг, в който ми се иска 
да бъда птица в твоите висини. 
 

С ръка предишна порти да отварям, 
да вкуся мириса на маминия хляб. 
Отново с теб без глас да разговарям 
и в топлата ти вечер да не бъде слаб. 
 

А в ранно утро до дървото и във двора 
изправил ръст - да се сравня. 
Да търся в него детския си сговор, 
резките, вече станали главня. 
 

И нови истини да търся да открия 
по бързея на селската река. 
Една черница с клони да ме пази, 
Балкана - с топла бащинска ръка. 
 

В съня ми късно нощем да ме стряскат 
звънци на лудо бягащи кози. 
По „Драката” един овчар засвирил 
да търси в път накацали звезди. 
 

Гостинка все към Осъм да клокочи 
и аз да съм хлапака тръгнал бос. 
Тежат плещи. Кръстосват се въпроси. 
Посреща ме един забравен кос, 
 

останал от детинските години. 
А аз мълча. Сега съм вече друг. 
Косите ми белеят, а ръцете ми 
са две добри свидетелства за труд. 
 

Но някой ден все пак ще се завърна 
през девет сини стръмни планини 
поне със сетен поглед да прегърна 
земята, дала хляб за моите дни. 
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БЛЕНУВАНО И ОЩЕ… 
 

ИВАН БЪРЗАКОВ 
 

КЪЩАТА НА МЕЧТИТЕ 
 

  Безвъзвратно далече 
  от твоите устни 
  скръбта ми 
  е гибелно цвете... 
И отново се връщам – 
стремително – 
във мисълта си 
към теб 

и към старата къща, 
със кестените 

и със липите. 
В която растяхме – 

безумни с мечтите 
за простор, свобода... 
И разгръщам, 
мъчително 

бавно разгръщам – 
почти без да дишам – 
лист по лист всеки спомен! 
Всяка радост 

и всяка беда 
в изгорялата младост. 
Като книга, 
която 
                          не посмях да напиша. 

 

ПРИКАЗКА  

ЗА СТУДЕНАТА РОДИНА 
 

…А там им станало толкова студено, 
че Снежната кралица 

се смилила и замразила сърцата им – да 
не чувстват студа. 
 

По мотив от Ханс Кристиан Андерсен 
 

Понякога 
се улавям, че чезна 
в небеса 
                светли и топли, 
                                                далечни. 
И забравям за бездната 
и за мъката, воплите. 
И летя, и летя, 
                заедно с песните 
                                 през вечността… 
Изведнъж се събуждам! 
Но пак политам… 
Копнея 
за младост – 
във мислите ни. 
За доброта. 
Бленувам 
                    за слънце, което се смее. 
За теб 
                и мечтите, които лудуват. 
За хора усмихнати – 
                                           в радост! 
За любов, топлота… 
И отново се стряскам – 
                                                измръзнал! 
В родината. 
И във студа. 
 

РАВНИНИТЕ НА СКРЪБТА 
 

 … Ще мога ли, 
  сега – 
 в огромната, страшна нощ на деня – 
 на забравата 
 да потисна тревогата? 
 Необяснимата тревога на кръвта? 
Белоснежни равнини 
на зимата, 
обгърнала сърцето ми; 
стърчащите в снега 
ребра, 
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железните, 
които всеки ден и всяка нощ ръждясват – 
скелети на миналото ни; 
летà – 
вечните знойни и гневни летà 
с проскубаните пътища 
в родината, 
порутени къщи, 
които мухлясват; 
загиващи хора, просещи деца 
и 
безумни палати 
на шепата крадци… 
Под всички вас, 
заровена, 
скръбта ми 
от болка вие. 
Но кой я чува? 
Никой! 

 

И ПРОДЪЛЖАВАМ ДА ДЪЛБАЯ 
 

Сънувах те – бленуваща до мен, 
глава на рамото ми прислонила. 
 

            Пейо Яворов 
 

Животът е, 
поне за мен, 
една огромна въпросителна… 
На спомените шепота. 
Животът е 
докосване вълшебно, 
тайнствено – 
до теб, 
която всеки ден 
и всяка нощ сънувам 
в морските вълни, 
които 
се разбиват. 
Той е 
усмивката на свидното лице, 
откъснато от мен – 

завинаги! 
И дълго, дълго 
в мислите си те целувам. 
Ден по ден, 
дори и крайно изнурен 
от вечната тревога 
за тебе – страдаща, самотна там – 
към себе си безкрайно строга, 
разпитвана и мъчена… 
и поругана, 
може би в затвора? 
Не знам, 
но продължавам да дълбая 
до изнемога 
образа ти в мен. 
Най-чудното създание в света! 
Нехая 
за умората. 
Да те спася – 
на всичко съм готов! 
Не знам, 
не мога 
и да разбера 
как могат хората 
да дишат без любов. 
Аз, който съм завинаги 
обречен 
да съм безмилостно от вас 
далече 
и да не мога 
със абсолютно нищо 
във страданието ви вечно 
да помогна, 
знам! 
Презирам 
всякаква умора 
тук – 
и слабостта във себе си разнищвам. 
И продължавам, 
без да спирам, 
самотни стихове – молитви да изричам. 
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И продължавам да дълбая 
яростно в скръбта 
теб, образа обичан. 
В едно със майчица родината. 
Отвъд смъртта. 
 

ТАМ НЯКЪДЕ 
 
Там някъде 
В копненията на света 
аз срещнах не една погребана 
мечта. 
И винаги си тръгвах покрусен в раздялата. 
А тук - в земята на безсмислено погубените 
изсъхна всичко и непоправимо залиня 
по пътищата ни, обрасли 
с бурени. 
И като сетно заклинание 
отправям поглед към невиждащия Бог. 
Но всеки светъл порив ражда тук стенание 
и всяка болка във родината е неразбран урок - 
студен, безмилостно жесток, 
защото в себе си завинаги не вярваме... 
А някъде далеч танцуват 
във нощта 
по пясъка вълшебен на морето. 
Влюбени се смеят. 
Мислено чертаят колесници огнени в небето, 
в които пеят... 
И се целуват, как се целуват! 
Не подозират, милите, 
колко безкрайно са далече от 
скръбта. 
Там някъде.  
 

БЕЗСМЪРТИЕТО 
 
Безсмъртието никога не е в славата 

или аплодисментите – те са като разля-
тата пяна на шампанското, дори и най-
доброто. 

Нито в това, което може би ще оста-
виш след себе си – колкото и да те 
уверяват почитателите ти. 

Безсмъртието, всъщност, е в преодо-
ляване на страха от смъртта.  

То е в това, което градиш в живота си, 
който сега живееш. Стига да си се отдал 
беззаветно на свещената Кауза – каузата 
на родината или човечеството, беззавет-
но и до край! Наградата ти е усещането 
за една висша реалност, за един висш 
живот, в който няма смърт. 

Левски. 
„Ако спечеля, печеля за цял народ – 

ако загубя, губя само себе си.“ 
Най-великият българин. Нашата гор-

дост, нашата святост! 
Когото ще помним – докато има Бъл-

гария… 
Може би и отвъд. 
Ето как, вярвам, се преодолява страха 

от смъртта! 
Всичко друго е измамно. 
Затова безсмъртието е дадено само на 

малцина. 
Да не забравяме това и да не се само-

залъгваме.... 
„Останалото е мълчание“ („Хамлет“, 

Шекспир) 
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ЗИМНИ ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ 
 

ИВАНКА ПОПОВА-ВЕЛЕВА 
 

снежна белота 
земята студ сковава – 
кънти от тишина 
 

* * * 
червеношийка    
вятърът на клон люлее 
рони пухкав сняг 
 

* * * 
януарски мраз    
врабченце на перваза 
сгрявам го с трохи    
 

* * *  
стъпки в снега 
на котарак и птиче 
перце от крилце 
 

* * * 
под пряспата сняг 
разцъфнало кокиче 
усмивка на дете 
 

* * * 
по склона  
литнали шейни 
царство на игри 
 

* * * 
снежният човек 
някак се смалява 
дали не остарява    
 

* * * 
снежна киша 
стъпките поглъща –  
изгубен път в нощта 
 

* * * 
ледени висулки 
плачат – 
южнякът ги разнежи 
 

* * * 
хор 
от весели капчуци – 
отива си зимата 

ЛЮБОВНО 
 
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ 
 

НАСТРОЕНИЕ 
 

Птичите песни са обгърнати 
в светлина. 
 

ПОЖАР 
 

в този пълен с асфалт град 
растеш като цвете 
с нежна снага 
и дълги изящни крака 
ако беше от стъкло 
щеше да се строшиш 
но ти игриво разхождаш 
тези два стълба от сладост 
кадифения ти глас 
и бисерната ти усмивка 
разтварят моето сърце 
в небето две звезди ще се сблъскат 
и от светлия им пожар 
ще се роди любовта. 
 

ВРЕМЕТО НА ТРЕПЕТИТЕ 
 

реката се протяга в руслото си 

слънцето напича гърба ѝ 

и настава времето 
на горещините в нашите сърца 
господарят на небето залязва 
и мостът на въздишките 
се изпълва с двойки 
които гледат небето 
звездите се съединяват две по две 
и се сливат в щастието 
наречено любов 
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МЕЧТАТЕЛНА ВЕЧЕР 
 

нагнетява се въздухът атлетично 
за кобилки се надбягваме  
със пощурели кончета 
разгонени девойки ни подлудяват 
във страстното искане за капка любов 
тя обичта е въздушна крепост 
ефирно изчезва за бичетата без фантазия 
и ни трябват стълби до небето 
за да превземем честно 
сърцата на любимите 
а какво му трябва на човек 
мила дума 
искрящ поглед 
топло отношение 
и благодатен разговор 
даващ надежда 
но това е ордьовъра 
и не се задоволяваме със трохите 
а ние сме гладни 
за мечтаната любов 
 

БИТКАТА 
 

животът е две жени 
майката миналото 
любимата бъдещето 
и когато миналото се загуби 
къщата на живота 
остава без един прозорец 
любима  
на топлината на твоите длани 
се надявам 
животът да победи 
във вековната битка със смъртта 
 

ПАРАДОКС 
 

беше мъглив есенен ден 
той не обещаваше кой знае какво 
но няколко любовни думи вечерта 
превърнаха есента във пролет 

скъпа 
ти си нежна хризантема 
кокиче предвещаващо пролет 
майска роза с Божествен аромат 
ти стопли самотното ми сърце 
и аз цяла вечност ще помня 
кратките ти реплики 
не мога без тебе Любов 

 

ЛЮБОВТА 
 

Любима, 
ти си тъй красива: 
от буйната ти коса, 
през овала на гърдите ти, 
до благодатния ти скут. 
Ти ми се кълнеш във любов и вярност 
и аз те обичам. 
Така ли ни обича Бог? 

 

ВЪЖДЕЛЕНИЕ 
 

идва смъртта 
по монокини 
съблазнително потракваща с косата 
и аз като на всичко готов любовник 
ще я приема 
гробът ще бъде хладен и влажен 
но какво пък 
вече ще съм мъртъв 
с онова сладострастно желание 
за край на мъките 
всеки ден е за мен усилие 
вълци грабители и кръвопийци 
са ме обкръжили 
а аз съм беззащитно агънце 
и като Христос ще викна 
свърши се 
 



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2022 

 

40 

 

ДИВИ ОРЕХИ 
 
КРАСИМИР МАНЕВ 
 

АКОРДЕОНЪТ НА ТАТКО 
 
Аз чувам още трепетните звуци 
на татковия акордеон. 
Вълшебни като сутрешни капчуци 
и меки като вечерен неон. 
Но няма го отдавна моят татко, 
ония ръченици и хора 
са спомен само радостен и сладък – 
от мегдана хората събрал. 
Жълтеят буйните клавиши вече, 
изстинали – сърцето и душа. 
А той обичаше да си посвири вечер – 
и мъката, и болка да теши. 
Надничаха звездите да го слушат, 
очи надаваше една луна. 
А аз, в креватчето си детско сгушен – 
поемах неусетно към съня... 
 

В КУЛА 
 

       В памет на Питагор 
 
Във топлия ти скут далечен 
приседнал съм отново аз. 
Постила август нова вечер 
с едно небе от тюркоаз. 
Препускат звездни ешалони 
над Кастра Мартис, над града. 
И пука лятото балони - 
ще тръгне тихо. Без следа. 
И само ще долита спомен - 
пазарът. Бирата. Нощта... 
И стихове, които ронят 
на ситни глътчици света. 
 

ДИВИ ОРЕХИ 
 

Когато бях малък, 
в двора имахме диви орехи 
и гугутките носеха утринта 
по тях. И вечерта. 
Когато пораснах, 
с татко орязахме тези дървета... 
Сега съм на възраст 
и търся песента на онези гугутки, 
в която останаха 
нотите на моето детство... 
И диви орехи 
искам пак да залеся във двора. 
 

СЕЛСКИ БАБИ 
 

Те сядат на пейката денем 
и вечер замръкват дори. 
Живота одумват без време, 
икони са сякаш добри. 
 

Една подир друга си тръгват 
без сбогом. Ей тъй, изведнъж. 
Селцето с камбана осъмва 
през зимата. В слънце и дъжд. 
 

Дали се събират пак горе 
на някоя пейка в захлас? 
Дали пак за нещичко спорят – 
далечни и близки до нас?... 
 

Без тях обеднява селцето 
и въздухът някак е друг. 
Без тях ми е пусто сърцето – 
без бабите, селските, тук. 
 

МАЙКИТЕ 
 

Очите им 
вече са пресъхнали 
да прецеждат времето. 
Намерят ли сълзица – 
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къпят усмивката си трудна. 
И пазят в загрубели длани 
майчината тиха нежност. 
И все ни чакат – 
да ни прегърнат с нея... 
 

Преди да си отидат. 
 

МОЯТА БЪЛГАРИЯ 
 

Прегърбвана от хиляди години, 
и днес превиваш яко гръб. 
Напира пролет в нашите градини – 
закичени със дъх. И скръб. 
Децата ни умират в катастрофи – 
живот ли е? Или е ад? 
А крачиш ти в Европа по пантофи – 
тържествено. Като на парад. 
Нас кучета месата ни раздират – 
къде да търсим своя Бог? 
Дъхът ни за едно ли вече спира?... 
Нима е нужен кози рог? 
 

МАМА 
 

Мама полива цветята. 
Ся ги. Разсажда. Плеви. 
Жълтее в крушите лято, 
юли над село лети. 
Мама е с гвоздей в крака си 
и вече – над осемдесет. 
Животът й бавничко гасне – 
нещо като дванайсет без пет. 
На мама са сухи очите, 
косата й – тиха слана. 
Но луди са някак мечтите... 
Боже, само каква жена! 
 

ЗИМА НА СЕЛО 
 

Отлайват кучета деня 
и тишината криволичи 

по снежните улици. 
Комините говорят с небето, 
преди да онемеят 
заключените порти. 
После пак ще си говорят, 
когато сънят дръпне пердетата... 
 

И като кралица тръгва нощта. 
Властна. 
Но обречена на съмване. 
 

ЛЯТНО 
 

Медената тава на слънцето 
гори в пожара на слънчогледите. 
Въздухът е житен 
на свечеряване 
и щурчово трепти. 
Небето ще отлее звездите си 
в леярната на нощта. 
 

А колко много те обичам 
ще ти каже росата по съмнало. 
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КОПНЕЖИ 
 
КЪНЧО ВЕЛИКОВ 

 

* 
Не си измислица, 
Любов! 
 

Ти съществуваш 
реална, зрима. 
Променлива си като облак  
и ставаш по-красива 
след всяко проявление. 
 

Аз съм вятърът, 
който моделира 
извивка на хълбок, 
коси развени... 
 

Не си измислица, 
Любов. 
 

Твоите стъпки 
събуждат тревата. 
Слънчеви са очите ти. 
Ябълка си 
в моята градина. 
 

Не си измислица, 
Любов, не си! 
 

* 
Вървиш по тези улици от камък 
усмихната, и нежна, и добра. 
До тебе ако съм – ще бъда пламък, 
а ти ще бъдеш моята зора. 
 

И в утрото на всеки ден тревожен 
на моето небе ти ярко ще гориш, 
че сложен е животът, много сложен, 
а как без светлина да издържиш? 

 

* 
Забравена струна  
събужда същността ми. 
Всичко земно презрял, 

духът ми на воля лети. 
За далечна Колхида ще тръгна 
и Златното руно 
скоро с дланите си 
ще погалиш ти. 
Ориста ми е писана тук – 
да те мисля, да мечтая 
и да вдигам красотата ти в култ. 
 

Аз ктъжа над твоята самотна писта, 
без да имам право на кацане 
и катапулт. 
 

* 
О, ти, която 
идваш срещу ми. 
Не бързай толкова, 
постой! 
Излишни тук са всички думи - 
очите ти 
излъчват зной. 
И как вървиш - 
тъй нежна, крехка! 
Поклащаш в такт 
паунова глава. 
Душата си 
днес искам да открехна 
и да прошепна две слова... 
 

Ще се разминем с теб, 
ще се разминем. 
Припламват мълнии 
под облака на твоята коса. 
Ако от устните 
изпия кипналото вино, 
отекналия гръм 
дали ще понеса? 
 

ВИК 
 

Не скланяй, чуваш ли, 
не скланяй глава в ръцете ми. 
Ще ме повика лятото 
на твоите коси. 
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От него обжарен, ще моля за помощ 
сърцето ти – 
ще чуе ли, дали ще ме спаси? 
Ръцете си ти пак подаваш 
с този порив вечен. 
До болка в тях ще впия пръсти. 
От гравитацията 
на очите ти увлечен, 
оставам и няма откъсване. 
 

Жестоки снегове валят в душата ми 
и брулят ветровете 
на хиляди въпроси. 
Замислен за света и за нещата му, 
кажи ми как тревогите си 
сам да нося? 
Копнея с устни зажаднели, 
като над извор чист, 
лице да свеждам, 
смирено да целувам 
топлите ти длани – 
гнезда за птиците на моите надежди. 
 

Но ти като глухарче, 
за малко спряло 
на душата ми върху стеблото, 
ще залюлееш там камбанката си бяла 
и ще отлетиш от мен, защото 
на съмнението вятърът студен 
ще те издуха от топлината на ръцете. 
Ще обеднее нивата на моя ден, 
ще легне дълга зима на сърцето ми... 
 

Ще бъда 
в кръга на делника затворен, 
а болка безпощадна 
ще ме връхлита и тресе. 
Ще искам да изтръгна своя корен, 
вятърът да съм, 
който ще те понесе... 
 

Повярвай, 
трябва в мен да свети, 
да ме изгаря пламъкът ти бял. 

Бе тебе 
как да устоя на снеговете? 
И как да разбера, 
че съм живял?! 
 

* 

Когато те докосвам, 
сърцето е струна орфеева. 
 

Когато те докосвам, 
разгарям въглен скрит под пепелта... 
 

Когато те докосвам, 
на колене пред болката заставам. 
 

Защото любовта е болка. 
 

Когато те докосвам, 
приличам на тревата след дъжда. 
 

Когато те докосвам, 
докосвам светлина. 
 

СТОН 
 

Погали ме с ръка белоснежна, 
докосни ме на ангел с крилото. 
Ти душата към рая отвеждаш 
и ме караш да вярвам в доброто. 
 

Ще те помни до края сърцето, 
че изпълваш света ми с надежди. 
 

Щом заплаче душата ми клета, 
погали ме с ръка белоснежна. 
 

ЖЕНА 
 

Прости! 
Не зная как да те наричам: 
любимна, майка или пристан мой? 
Аз мълком своя ден 
на теб обричам. 
Ти жажда си 
и извор в юлски зной. 
 

Тъй светло е 
за тебе всяко слово. 
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Пребъдваш в моя мъжки свят. 
И ако някога 
се преродим отново – 
пчела ще съм, 
щом ти си вишнев цвят. 
 

* 

Тръгни под пролетния дъжд – 
в дъжда си топкова красива! 
И ако срещнеш влюбен мъж – 
бъди щастлива! 
 

За мене не мисли, недей 
сърцето си с това разбива, 
че аз съм странстващ Одисей. 
Бъди щастлива! 
 

От тъжен бряг в далечен час 
томително ще те залива 
самотната вълна на моя глас: 
-Бъди щастлива! 
 

МАК 
 

Триптих 
 

1. 

На залеза в изгарящата пазва, 
в зелените вълни на хълма 
гори самотен мак – 
побратим на душата. 
При него ти поспри! 
Стопли там дланите си нежни 
и пожелай си нещо! 
Ще дойде после вечерта 
със звън на чаши, шум и песни. 
Но ти за мака не забравяй! 
(Той в залеза гори.) 
Помни – в нощта 
за тебе грее пламъчето живо –  
душата на поета! 
 

2. 

Танцувам с тебе в тази звездна вечер, 
от вино и поезия пиян. 
Красиво на поезия обречен, 
като последен, верен мохикан. 
 

Смехът разискря твоите зеници 
и рухват в мене ледени стени. 
Ръцете ти – две нежни, бели птици, 
в душата ми запяват: „Остани!“ 
 

Оставам. Вечерта е само наша 
и свети оня мак сега във нас. 
Аз вдигам пълна с обич чаша 
и благославям с радост този час. 
 

Навън в нощта: луна, звезди и вечност. 
С огромни скорости светът лети 
по своята спирала безконечност, 
а тук до мен, тъй топла, дишаш ти. 
 

3. 

Каква невероятна нощ! 
Към нея пак 
пътеката на спомена ме води. 
Като съдбовен знак 
все оня мак пред мен гори. 
Забравил за света, 
от изворите чисти на очите ти 
аз доброта и нежност пих. 
И бях щастлив, 
и бях щастлив... 
Ще има други дни и нощи 
и в тях 
камбаната на радостта 
отново ще звъни, 
но тази няма, знам, да се повтори... 
Като начален стих сонетен, 
като мотив за песен 
в сърцето си за нея кътче запази. 
И не забравяй за поета - 
един самотен сред тревите мак. 
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ТИШИНА ЗА САМОТНИЦИ 
 

ЛИЛИ ЧОЛАКОВА 
 

ТИШИНА ЗА САМОТНИЦИ 
 
Притихва стаята в настъпващата вечер 
и тиха кротост се стаява по ъглите, 
където седмицата паяче увлече 
да вае сънищата свои по стените. 
Отвънка мракът се опитва да прескочи 
през плътно спуснатите щори на стъклата, 
но горе лампата със лъч разнопосочен 
затваря тъмното със ключ от светлината. 
 
Една жена със остарялата си рокля 
във томче мъничко спокойно се зачита. 
Дори и пъргавото паяче се кротва – 
престава паяжина вече да оплита. 
А колко силно се усеща тишината, 
която често при самотници нощува. 
Смълчана стаята, а с нея и жената – 
със книга само и единствено будува... 
 

ЕСЕННИ ПЕРОНИ 
 
Тази есен като гръм се стовари 
върху моята вече изпръхнала кожа.  
Мина скоростно по всичките гари,  
на които животът се спира в тревога.  
 
А пък лятото, несвършило още, 
смутно в намека неин поспря в колковоза. 
Спа изстинало в късните нощи 
и сънува разцъфнали юнските рози.  
 
И тогава окъсняла и тиха 
аз заскитах самотна по пусти перони.  
Висна първата рядка мъглица. 
Вятър липсите мои в съня ми подгони.  

ИЗГУБЕНАТА ГОРА 
 
Скитам се вяло из тази гора - 
сенките мрачни в утроба стаила. 
В клони увиснали с празни гнезда 
призрак на птица проплаква унило. 
Совите търсят със будни очи 
някоя плячка, от мъдрост невзета. 
Някъде храст в тъмнината стърчи, 
група от тръни се киска нелепо. 
Дебне зад всякоя клечица тук 
демон опасен, изникнал от мрака... 
Бие сърцето до пръсване – чук, 
молещ за помощ с гласа си прегракнал. 
Помня - доскоро гората добра 
как се събуждаше в слънчеви взори; 
как разцъфтяваше в ранна зора 
с птичите песни на Бог добротворен. 
Помня и стръкове свежа трева, 
как се люлееха в танц със водица; 
как се прегръщаха с дребни цветя, 
скрили във пазвите росна сълзица. 
Где ли изгуби се тази гора? 
Где ли помръкна и слънце предишно?... 
Скитам се тъжна - самотна душа - 
пламъче светло запазила скришно... 
 

ТРУДЕН ВЪПРОС 
 
Градинката е пуста (призрак във мъглата), 
потънала сред паднали от вятъра листа. 
И само неколцина гълъби в тревата 
подскачат със краченца над невидими зрънца. 
Стопаните със малки кучета ги няма, 
а детската гълчава е прегърнала дома... 
И нищо не подсказва слънчева промяна 
сред гръмналата в златото на есен тишина. 
За малко и рояк врабчета се поспират, 
обсебени от мисъл за оставена храна. 
Мигът е краткотраен - нищо не откриват 
и бързо се разтварят във мъглива пелена. 
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В мъглата се придвижвам с някаква омраза, 
притискана от нейните отровни пипала. 
Защо ли не изпитвам същата боязън, 
каквато ме приклещва във мъглата на света?... 
 

КОШМАР 
      
Небето в облаци се спуска ниско 
над къщите и покриви притихнали. 
Писмото с капките за дъжд притиска, 
готово да го спусне без поискване. 
 
Пустеят улиците – друг път шумни, 
в очакване дъждът да се излее и 
кошмарът сънено да се търкулне, 
завличайки завинаги следите си... 
 
Тъмнеят облаците. Свили вежди, 
навъсено се взират към земята ни. 
Защо ли толкова във тях се вглеждам? 
Безсилие прозирам във съдбата им... 
 

СБЛИЖАВАНЕ НА ДУШИТЕ 
 
Щурец един разбуди тишината, 
притихнала под свода на прииждащата вечер, 
когато сухи падаха листата, 
безшумно приближаваха към корена далечен... 
И тази песен негова се спусна 
над мене в самотната ми стая сребролунна 
като крило на птица – приятелски отдушник. 
Погали ме със звуци от зелените си думи. 
Дали щурецът знаеше, че вече 
последната си песен доизпява над тревите? 
Не знам.Но мисля, може би ,обречен,  
на мене посвещаваше концерта на открито. 
И в този миг последен и за кратко 
душите ни със неговата сякаш се познаха  
един човек и малкото му братче 
за другите в изкуството дъха си не пестяха... 
 

МОЖЕ БИ... 
 
Пак е сняг... И е снежно-красиво 
като древно предчувствие зримо. 
Но защо ли душата ми свита 
е  разплакана в ъгъл от зима? 
Тегнат ледните късове в мрака, 
оцветили във черно небето. 
Сън съм... Чувам,че косове тракат 
по дървета – сами кастанети. 
Вдигам поглед... Съзирам луната – 
като блудница стара трепери. 
Сърпа тънък размахва с ръката 
над земята със взор начумерен. 
 
Сняг е. Вместо да живне простора, 
непознатите демони дебнат... 
Сън е. Може би злата прокоба 
ще се свие до сянка последна... 
 

СЛЪНЧИЦЕ МОЕ 
      

На Тони – с безмерна обич 
 
Мое слънчице, зърно покълнало, 
със душичка от обич излята. 
С колко пролетни хукнали хълмове 
те орисва засмяна зората! 
Колко светло и топло разплискано 
е сърцето ти в детското тяло! 
Колко чиста е твоята истина 
за доброто в света закопняла... 
 

Мое мъничко щастие бликнало 
сред гората от мраз заскрежена, 
как мечтая от Бога обикнато 
с радостта да рисуваш  вселена. 
Твоят смях със звънчетата звъннали 
като изворна песен се лее. 
Мое слънчице, пролетно съмване, 
със надежда за тебе живея... 
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СТИХИИ И ЕЛЕМЕНТИ 
 

ЛЮДМИЛА ХРИСТОВА 
 

* * * 
снегопад 
натежават крилете 
на каменните ангели 
 

* * * 
пътят продължава 
към луната 
замръзна езерото 
 

* * * 
снежно утро 
червенее носът 
на снежния човек 
 

* * * 
мандарината 
по-голяма от тиква 
рисунка за мама 
 

* * * 
изгрев в планината 
отмерва времето гласът 
на кукувицата 
 

* * * 
ранно утро 
в просъница чувам 
морза на кълвача 
 

* * * 
църковна сватба 
светкавица на GSM 
осветява Богородица 
 

* * * 
гъст сняг 
свещеникът съкращава 
коледната служба 
 

* * * 
снежна река 
на тръстиковите острови 
самотен лебед 

* * * 
бряг от детството ми 
пустеят гнездата 
на скалните лястовици 
 

* * * 
закъснява дъждът 
още е сива 
пролетната гора 
 

* * * 
между звездите 
хартиено корабче 
селска река 
 

* * * 
облачна луна 
сенките на напъпилите вишни 
така крехки 
 

* * * 
безветрие 
далече от дома е 
хартиената лодка 
 

* * * 
внезапен дъжд 
старицата прибира 
непродадения лапад 
 

* * * 
дълъг локдаун 
манекените на витрината 
в копринени рокли 
 

* * * 
неочакван дъжд 
от копринената рокля 
разноцветни вадички 
 

* * * 
ваканция на село 
в коритото с гуменото пате 
плуват гъски 
 

* * * 
мъгла край реката 
все по-глухи гласовете 
на патиците 
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* * * 
дъждовна разходка 
подминавам все едни и същи 
охлюви 
 

* * * 
разгаря се 
лагерният огън 
сажди по луната 
 

* * * 
детски лагер 
край огъня на открито 
сенки на великани 
 

* * * 
есенен залез 
огънчета в очите 
на тиквения фенер 
 

* * * 
трепкащи звезди 
догаря огънят 
за барбекюто 
 

* * * 
есенна светлина 
проблясват... гаснат... 
падналите кестени 
 

* * * 
усещане за залез 
в очилата на вдовицата 
две слънца 
 

* * * 
утринна мъгла 
за кой ли път минавам 
край тази бреза 
 

* * * 
нощен снегопад 
плашилото най-сетне 
с шапка 
 

* * * 
снежно утро 
разтваря се във въздуха 
вишната под прозореца 
* * * 
след смъртта на баба 
в снега сред нарцисите 
стръкчета лук 

ПО СТЪПАЛАТА  
НА ОБЕЗЦВЕТЯВАНЕТО 
 
МАЯ ДАНЕВА 

 
* * * 
военни новини 
ту се потвърждават 
ту се отричат... 
 

* * * 
платформа на метрото... 
един до друг 
спални чували 
 

* * * 
киевско утро 
геймър употребява ресурсите си  
по нов начин 
 

* * * 
струйки кръв... 
все още не вярвам 
бомбите да са истински 
 

* * * 
унасям се... 
ракета разделя 
луната 
 

* * * 
снегът се топи... 
отсрещният блок 
в пламъци 
 

* * * 
затишие... 
в тъмното на мазето 
мирис от изгорено 
 

* * * 
станция на метро 
мама и татко спят 
до бездомника 
 

* * * 
полу-вдовица… 
десети ден не зная   
жив ли е мъжът ми 
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* * * 
сух студ...  
бебето в опасност 
от дехидриране 
 

* * * 
11-ти ден... 
разпознавам кмета на Киев 
по гласа 
 

* * * 
бомбардировка 
само къщичката за птици 
непокътната 
 

* * * 
сирени в Харков...  
снаряд улучва паметника 
на Съветската Армия 
 

* * * 
след бомбардировки... 
инвалидният стол на дядо 
без дядо 
 

* * * 
и родена, и починала  
във военно време... 
90-годишна съседка 
 

* * * 
алармена система на мол... 
гласът й се слива 
с гласа на сирената 
 

* * * 
барикада... 
там, откъдето потегляхме  
за неделния пикник 
 

* * * 
автобус с бежанци  
тригодишно дете плаче 
за пистолетчето си 
 

* * * 
сирени  
ту съобщават за ракети 
ту им отговарят 
 

* * * 
нов в блока... 
дядо среща всички съседи 
в бомбоубежището 

* * * 
взрив... 
глухото дете продължава  
да рисува 
 

* * * 
сърчица... 
мобилният номер на внука 
спира да ги изпраща 
 

* * * 
бомбоубежище 
между детските книжки 
библия  
 

* * * 
трепереща брадичка... 
новороденото суче 
мляко и сълзи  
* * * 
бомбоубежище 
съседката забравя 
че не си говорим  
 

* * * 
лека кола в пламъци 
болната ми сестра казва 
защо не иска кремация 
 

* * * 
на 1000 километра... 
загасям телевизора 
войната остава 
 

* * * 
градски тротоари  
помежду им поток... 
от жълто и синьо 
 
29 март 2022 г. 
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ЗИМНИ ДНИ 
 

МИЛЕНА ФРЕНКЕВА 
 

ЯНУАРСКО УТРО 
 

Денят е с вкус на януари, 
със снежнослънчев аромат, 
но летен пясък още пари 
под стъпки светещи назад. 
 

Снежинките ще ме разчувстват 
с искрящите си светове, 
но лято с морското изкуство 
пак сетивата ми зове. 
 

Студът какво ли ще ми каже, 
езикът ми е непознат, 
а лято ме усмихна даже 
сред спомените с морски цвят. 
 

СНЕЖЕН СМЯХ 
 

Денят се ражда с мека зимна кожа, 
ухае на канела и гевреци, 
снегът е като пухкава възможност 
за радости сред снежните човеци. 
 

От зима правя малка топка снежна 
и лекичко в ръцете я люлея, 
снегът се плези, и ми става смешно, 
започвам и по детски да се смея. 
 

ЗИМЕН ДЕН 
 

Денят се смее в следдъждовна зима, 
цвърчат врабчета в близкия кипарис, 
студено е, но нещо свежо има 
в издигащите се в небето пари. 
  

И чувството, открило стих и рима 
е мило, кротко и не ме товари, 
присъства,  вечността е тук незрима, 
на времето пределите разтваря. 

ДЪЖДОВЕН КОРАБ 
 

Дъждовен кораб води ме далече 
към свят невинен, нов и непознат, 
уханна е притихналата вечер, 
преливаща в дъждовен аромат. 
 

Живее ми се просто и щастливо 
тъй както дишат капките пред мен, 
в сияеща загадъчна игривост 
събужда се живота възроден. 
 

КУЧЕШКА ИСТОРИЯ 
 

Не е мъгла, а малко сиво куче, 
оглежда се и чака обич сякаш, 
от слънчев лъч се учи как се суче, 
без мляко, сух е, в мрака после кляка. 
  

Самотно е и сякаш чака някой, 
озърта се, навежда се, поглежда 
дали ще срещне пак случайна ласка, 
от скуката нарежда си надежда. 
  

А после плисва, капки – едри хапки 
отгоре капят, падат – изненада, 
нахранват го за кратко, но е сладко 
и утешено без досада сяда. 
  

А после към нощта – колибка припка 
и на кравай се свива, и заспива, 
луна сънува – в плитко златна рибка, 
и цъфнало небе – красива слива. 
  

Щом утрото пристига, го настига, 
до изгрев скача близо и го близва, 
и става с цвят на розов риган, мига 
от щастие, в лъч без сива риза влиза. 

 

ЛЮБОВ 
 

Любов като от снежната пързалка – 
щастлива, очарована и малка. 
 

В снежеца, от студа порозовяла, 
полепена в снежинки, чисто бяла. 
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Ухае ми на скромно и на чисто, 
безшумно ще се спусне върху листа. 
 

Накрая нещо нежно ще напише, 
с целувка после знам ще се подпише. 
 

Невидима, щастливо непристъпна, 
расте и в погледа ти мил напъпва. 

 

ПРЕДЧУВСТВИЕ ЗА ПРОЛЕТ 
 

Една безкрайна утрин, огледална 
и чувствата накацали в снега, 
и погледът на зимата – прощален, 
преди да срещне пролетна дъга. 
 

Събуждам се, сърцето ми е чисто, 
денят пораства – слънчев, син летеж, 
душата пише всеодайно листа 
на скреж, примесен с пролетен копнеж. 

 

СЪБУЖДАНЕ 
 

Събуждам се – минутите са ярки 
въздушни кули – миг по миг редени, 
на времето – величествени арки 
и малки, но възторжени вселени. 
 

Сред зимата са снежни катедрали, 
а слънцето отвътре грее лятно, 
и радостни са светлинки, и галят 
денят ми – снежноюлска вероятност. 

БЕЛИ ИЗГРЕВИ 
 
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА  
ЦАНЕВА 
 

БЯЛА ЛИЛИЯ 
 

Искам да съм бяла лилия в водата –  
или бърза птица – да летя в житата, 
или да съм кораб, в космоса зареян, 
но „Аз” нека бъда и да не старея... 
 

Не. Не искам нищо. Късно се реших. 
С лилията нежна друга друг закичи. 
Птицата красива вече не лети, 
в корабите няма кой да се качи.... 
 

ГОДИНИ... ГОДИНИ... 
 

Години... години... години –  
разглобя ли ви – само стърготини 
ще се посипят. 
 

И по тях 
с очите си без поглед ще чертая 
везни, капчуци, образи, треви – 
нов свят ще си създам 
и в него от нищо вече няма да боли... 
 

ЩЕ МЕ НАДЖИВЕЯТ 
 

Ще ме надживеят планините диви, 
сините лазури на небето морно, 
устремените във полет птици,  
ще ме надживее този свят огромен. 
 

И ще си отида, както съм живяла –  
нищичко не взела, нищичко не дала. 
Цял живот с мравуняка пълзяла, 
а като щурчето – песен не изпяла... 
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КАТО ТОПКА 
 

Като топка по наклон  
летя през тръни, камъни и вади. 
Земята се върти и аз със нея, 
броя сезони – пролети и листопади, 
лета и зими, сняг и ветрове. 
Къде по пътя равно да намеря  
и топката да спре? 
 

ВЪРВЯ В МЪГЛАТА СИ 
 
Вървя в мъглата утринна към теб 
и не те стигам... 
От мен ли бягаш, 
или аз 
от себе си отстъпих 
надалеч... 
 

Вървя в мъглата си към теб – 
не те намирам... 
За нас ще има ли надежда, 
или остана само 
сеч... 
 

ПТИЧА ПЕСЕН 
 

Не е вярно, че всичко е тленно, 
че с смъртта свършва земният вик, 
че завърнал се вчера при мене –  
утре пак ще те няма, мой миг. 
 

Не е вярно, че птичата песен 
всяка есен умира в дъжда, 
не, не толкова лесен 
е на малката птица света. 
 

Тя лети над сезони и зими –  
няма мраз да скове песента, 
че в сърцето си всеки я има 
и дочаква така пролетта. 

ВОЛТОВА ДЪГА 
 
ПАВЛИНА ПЕТКОВА 
 

ХАЙКУ 
 
*** 
Дъждът рисува 
картини 
по прозореца. 
 

*** 
Уморени птици 
сънуват 
далечни страни. 
 

*** 
Дете сгъва 
оригами. 
Лебеди. 
 

*** 
Залезът се бави. 
Хоризонтът затвори 
деня и нощта. 
 

*** 
На върха – огън, 
слънцето разпалва 
новия ден. 
 

*** 
Утрото пристъпва 
по ръба на хоризонта 
с надежда. 
 

*** 
Слънцето – 
в чашата ми. 
Отпивам светлина. 
 

*** 
Водопад. 
Слънчеви зайчета 
върху скалите. 
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*** 
Мъгла. 
В угарта – 
накацали врани. 
 

*** 
Роса. 
Капки сълзи 
в стъпките на кошута. 
 

*** 
Бели петна 
по склона. 
Разпиляно стадо. 
 

*** 
Глогов храст. 
В прегръдката му – 
сгушено врабче. 
 

*** 
Пълнолуние – 
в езерото плуват 
съзвездия. 
 

*** 
Вятърко-скитник, 
прегърни ме 
да се слеем с нощта. 
 

*** 
Преплетени жици. 
В мислите ми – 
волтова дъга. 
 

ПОЕЗИЯ 
 

ДЯКОНЕ! 
 

Дяконе, светия си! 
Лъч, който огрява 
нашето днес 
и утре! 
Коленича,  
а душата ми те 
извисява. 
Небе си, 

свод, 
божество... 
Моля се, 
сила ми дай 
да съхраня 
делото и 
мечтите ти. 
 

* 
През вратата на храма 
влиза вятърът, 
облизва огъня на свещите. 
 

От олтара 
псалм 
към купола и иконописа. 
 

На капандурата 
гълъби 
гукат на Господ. 
 

БЕЗВРЕМИЕ 
 

Часовникът спрял, 
не отмерва време. 
Къде съм? 
Изгубена сред Нищото. 
Искам да вървя, 
но не мога. 
Вкаменена 
брулена от ветрове 
с пясъчни сълзи 
плача. 
На хоризонта – керван 
Мираж. 
А може би илюзия. 
В нозете ми 
пустинно цвете -  
оазис на надеждата,  
че животът продължава. 

 

НАПИСАНОТО ОСТАВА 
 

Като пясъчна буря 
времето ме поглъща 
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безпощадно. 
Заклещена между 
минало и бъдеще, 
между деня и нощта 
все повече пропадам 
в безмилостния му капан. 
Обратният път 
ръждясва 
като счупена котва. 
Един по един 
спомените 
заличават чувствата. 
Свличат се в бездната 
на забравата. 
... Но вярвам! 
Пясъците на времето 
не ще затрупат 
написаното. 
 

* 
Спускам се 
все по-надолу 
по стълбицата 
на дните. 
Ходилата  
разранени 
оставят кървави дири 
и обагрят залеза. 
Слизам, 
все по-надолу 
към потока, 
в който се размива 
мечтата 
за полет. 
Разтварям се  
в илюзия 
или  
метармофоза. 
Спира дъхът. 
Пеперудени крила... 
Отвъд е Вечност. 
 

КОПНЕЖ 
 
ПЕНКО КЕРЕМИДЧИЕВ 

 

МИГ 
 

Да те погледна само миг ми стига. 
Да се изкъпя в твойта синева 
и, причестен, със песен на авлига 
да полетя със вихрени крила. 
 

Да те целуна и в съня ми стига... 
Нали ще пари цял живот кръвта, 
разжарена по устните ми жадни, 
дошла от теб, бленувана мечта. 
 

Да те прегърна и веднъж ми стига... 
Нали ще пари огънят ти в мен 
и все за теб ще пее чучулига, 
за оня миг велик, благословен. 
 

О, миг! Защо са векове, години... 
Нима животът е на две делим? 
Миг искам само във очите сини 
да литна - и да знам, че съм любим! 
 

ПРОШКА 
 

Не, няма хули да изрича 
устата ми, задавена от скръб. 
Сълзата в мене пари, грее, вика - 
живее в нея образа ти скъп. 
И сетя ли в душата болка тъпа,  
от тебе тя във мене е дошла... 
Гори ме ти, гори, о, обич скъпа, 
без огън няма, няма красота! 
Вълни пенливи, бряг любим, простете! 
Далечен спомен, тръгвам само с теб. 
Със тебе бавно, бавно ще изгарям, 
както на клада е горял поет. 
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КОПНЕЖ 
 

Светъл лъч във очите - магия, 
накъде ме повеждаш в нощта? 
Как копнежа си пламнал да скрия 
в теб възкръснал, далечна мечта? 
 

Разпиляхте се чувства сърдечни 
зад решетки и мрачни стени, 
но остана да париш в мен вечно, 
свидна обич, по бели брези. 
 

С мен вървеше. Дълбоко те криех 
и унивах ли в мрак повален, 
ти ме вдигаше, тихо шептеше 
и ме топлеше с дъх на елен. 
 

Ти бе рана и светла надежда 
в преизподнята мрачна и зла, 
че и ти като мене не сведе 
пред злодеите горда глава. 
 

Как жадувам за дом и за ласка, 
как копнея за топла ръка... 
Да ме грабне животът без маска, 
да ми пее планинска река... 
 

ВИК 
 

Духът ми е ранен. 
Духът ми боледува. 
Пустиня е пред мен, 
но кой гласа ми чува? 
 

Вървиме слепешком, 
без път и без посока. 
Прощавай, бащин дом, 
превърнат в търг, във стока! 
 

Не бягай, светлина! 
Изгрей, надеждо свята! 
Върнете, знамена, 
очите на Земята! 
 

АБСТРАКТНИ ЩРИХИ 
 
РОСИ САВОВА 
 

ПРЕЗ ИГЛЕНИ УШИ ЩЕ МИНА 
 
През иглени уши ще мина, ако трябва. 
Ще се свия като снежна топка в шепа 
и ще се скрия в клоните на старата череша, 
за да мога тайно всеки следващ миг 
да се разтапям палаво в очите ти. 
 
Ще стигна слънцето изгряващо  – с ръка.  
Лъчи от него – дар за теб – ще взема. 
Думи – ситни бисери от мида ще извадя. 
Ще ги напиша върху девствен морски пясък –  
да ги четеш. И в мене да се вричаш. 
  
Вятърът в бутилка ще затворя. Да е тихо. 
В дъжд ще се превърна и есенно ще заваля  
по устните на жадна нива. Ще се разпръсна 
и ще покълна – дребно, дребно семенце –  
да се извия с крехки вейки в небесата ти. 
 
Ще бърша прах от огледалото за спомени –  
да ги прегръщаш. А вазите ще пълня с по-богати. 
През бури ще прелитам, ще укротявам мълнии –  
сънят ти да е лек като на праведник. 
Шехерезада шеметно ще шепне с моя глас. 
 
Девет лебеда в усое ще намеря. Ще те превърна в тях 
и от коприва мрежа ще сплета, за да я метна 
върху отмалелите крила на твоя дълъг полет. 
 
… И ще станат силни  мъжките ти рамена –  
да носиш двама ни през дивите пустини. 
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СОНАТА ЗА КЪСНА ЦИГУЛКА 
 

Капка по капка и дъх подир дъх 
суровото време изтича - 
като гердан с разкъсана връв 
търкулват се дни на момиче. 
 
Пръчка вълшебна не може дори 
предишните дни да ми върне. 
Лятото бавно на запад клони. 
Сянка е щом се обърна. 
 

Крива пътечка след мен се ширѝ. 
Стъпките меря си в нея. 
Спомени (дъжд) ме обливат.  
Мъгли иззад завой се чумерят. 
 
Глас на приятел, песни и смях…  
Нежност душата ми пари - 
още е в мен, но ще стане на прах 
часовников звън щом удари. 
 
Все по-далече и все по-назад 
лудешката пролет остава.   
Ех, ти, Животе, оставаш си млад, 
поне ме дари с незабрава! 
 

БЕЗДУМИЕ 
 
РОСИЦА КОПУКОВА 
 

БЕЗДУМИЕ 
 

Предадох на мълчаната вода 
желанията скрити,съкровени, 
четеше просто мислите ми тя, 
а аз държах гаванчето пред мене. 

 

Дори Луната горе ме разбра 
и гледаше ме много обичливо, 
какво ли не е виждала и тя, 
пред нея се разгръща всичко живо. 

 

Разчитам искрено на паметта 
и на водата, а и на Луната, 
те носят и целебна чистота, 
и най- добре осмислят се с душата. 

 

Най- сбъднатото ще го замълча, 
защото то е приказна магия! 
Говори ли ти някога звезда? 
Във тайнството е цялата стихия. 

 

Дори във стихове за любовта, 
аз мисля, че не сме самите ние. 
Обаче на мълчаната вода 
разказвам и какво душата крие! 
 

НАЗАД КЪМ ДЕТСТВОТО 
 

125 години от рождението на дядо ми  
Димитър 
 

Да ви кажа, всичко ми е мило, 
там, където радостна растях, 
в дворовете на две скромни вили, 
сред доброто, сред шеги и смях. 

 

Дядовците, бабите – работни, 
малка фея бях насред цветя, 
но помагах, де с каквото мога, 
пазарувах, носех им вода, 
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плод събирах, пазех дървесата 
и със дядо ги варосвах аз, 
раснах много близо до земята 
и усещах пулсът й у нас. 

 

Милваха ме ветрове и капки 
от планински дъжд под облак бял, 
детството отмина, но остана 
хубавото, дето си живял. 

 

И сега обичам из тревата 
да намеря спомен отпреди, 
с нея идва прелестното лято 
и се връщат моите мечти! 

 

Все ще ме привлича планината, 
нищо, че съм градското дете, 
че, за да докосна синевата, 
трябва да съм птица и небе! 
 

ДРУГ  СВЯТ 
 

Друг свят, когато слушам Шуман! 
- О, Боже, - питам, - откъде дойде? 
Къде е тази красота всевечна? 
Из цялото небе или пък не? 

 

Издига се като небесна струна 
и пада над душите като звук 
невероятно нежен и вълнуващ, 
обземащ свише и сърце, и слух. 

 

Къде е този рай във паралела, 
над нашия така обрулен свят? 
Къде - на съвършенството предела 
и тази непонятна благодат?! 

 

Тя идва като знак да я достигнем 
сами, на музикалните криле! 
Да, тука сме, от някъде долита 
и пак отлита някъде? Къде? 
 

НОСТАЛГИЧНО  СТИХОТВОРЕНИЕ 
 

Отиват си дърветата полека 
под тежестта на този мокър сняг, 
който приижда, тръгва си и нека 
на пролетта път да проправи пак. 
Отново са се проснали на двора 
посечените клони над снега, 
не вярвам да  си тръгнат много скоро 
дърветата надвили старостта. 
Но всеки клон си е една епоха 
от минали години на разкош, 
когато се разрошваха високо 
листата във зеления им кош. 
Минава времето и отбелязва, 
че нищо не е вечно на света! 
Ала сърцето приказки разказва 
как устоява само обичта. 
Насила нищо няма да отрежа. 
Животът нека Бог определи. 
Дървото е запазило копнежа 
по най-щастливите ми детски дни. 
Как щях природата да заобичам, 
ако не я усетех по пръстта, 
ако между дърветата не тичах 
и не поливах цветната леха?! 
Навярно щях така да си остана 
едно дете от градската среда? 
Дори да не израснах по Балкана, 
природата направи ме добра! 
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ЕТЮДИ 
 
СТОЯН МИХАЙЛОВ 
 

ЗИМНА ПРИКАЗКА 
 

Колко хубаво е вън – 
сняг се сипе, пада... 
Сякаш е вълшебен звън – 
снежно – водопаден! 
Всичко в бяла пелена 
скрива се, заспива... 
Виж поле и планина – 
приказка красива! 
А вали, като на сън 
и не ще да спира... 
Сбира пак децата вън – 
горе на баира. 
Смях и радости безкрай, 
греят им в очите. 
Със шейните си комай 
хващат си мечтите! 
 

Огън в къщите искри, 
дим в простора праща – 
Бог ни благодат дари 
с две ръце любящи! 

 

ЕТЮД  „ЗИМА” 
 

Прозореца вторачено надничам 
в етюда зимен, фалша да открия. 
Актьорите пред мене, не отричам – 
с огърлие играеха на шия! 
 

Вън времето рисува си декора: 
с ела кокетна, вятърът танцува... 
А на вълни се втурнали в простора 
снежинките,  като в море лудуват! 
 

С коричките ми влажни по перваза 
врабец разпердушен се гощава. 
Съседна стряха за житейска база, 
уюта му любезно обещава... 

С чадърите си хората пъстреят 
по улицата, сменят колорита... 
Деца прибягват, падат и се смеят – 
дари ги белотата до насита! 
 

А по стъклото ми художник таен, 
в картини вае бързи балеринки... 
Понякога природата не знае, 
че връхна фотографка е на снимки! 
 

Далеч Балканът, с бялата си дреха, 
оценка „браво” прати на етюда! 
В сърцето съхраних и аз успеха 
на действащите в таз вихрушка луда! 

 

ОТКРОВЕНИЯ 
 

Колко утринна нега 
аз на теб посветих, 
колко мъка по тебе  
изплаках ... 
И след сянката тичах, 
зад дървета се крих, 
но заветния пристан  
дочаках ! 
Що потоци пенливи 
прегазих безумно 
и над пропасти дивни 
надничах... 
Чиста обич запазих 
в сърцето разумно, 
без и миг да пропусна – 
обичах! 
В нестинарска жарава 
крака потопих 
и с ламята триглава  
се борих... 
Аз жива вода 
в дън канарите открих – 
с росно биле сърце ти  
отворих!  
В писана стомна 
ти медовина налях – 
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щур към теб се понесъл  
я нося... 
Кога те зърнах –   
ода  душа ми запя, 
че търчеше към мене 
ти боса ! 

 

ЗВЕЗДИ 
 

Далеч от нас те приказно блестят, 
пленително и тъй неповторимо! 
Дали живеят, страдат или спят – 
предизвикателство в ответа има! 
Под тях ний в любовта си се кълнем – 
сърцата си безкористно дариме! 
Нали така докрай ще предадем 
това което с обич съградиме? 
Поведени от своите звезди, 
в живота ние неотменно крачим. 
Един пропада, друг ще победи – 
звезда израства, тъжно някой плаче! 
Звезди, звезди в почуда що видях – 
с поверия сте тайнствени обвити... 
„Съзря  ли  падаща е сладък грях – 
ще грейна сам от нея по-честито!” 
Ще сипне тя добро и топлина – 
ще зароди една любов красива! 
Да крачат хората сред мир, зеленина 
и с марша Менделсонов да заспиват! 
 

УХАНИЕ  НА  ПРОЛЕТ 
 

Пролетта зад баира наднича, 
морна зимата спря да фучи... 
Чуй навънка ти песента птича 
 та срещни я с любов във очи! 
Във градинката малка на баба 
вече никнат уханни цветя... 
До кокиче, с телцето си слабо, 
виж игликата как се засмя! 
И в гнездата със клюн ще затрака 
скоро щъркел от юг долетял... 

Ще разцъфне и сетната драка 
на върха в тоалета си бял! 
Пак децата и хората с радост 
пролетта ще прегръщат навън... 
Ще ухаеш долитнала младост – 
ще танцуваш окъпана в звън! 
 

ЕТЮД „ПРОЛЕТ“ 
 

Унесен в пролетното утро крача, 
природата ме среща с благослов... 
Тук дрян цъфти - там клон провлачен 
по път непощадил навев суров. 
Запяла е реката нова песен – 
ту плиска струи, ту забързва ход... 
От моста съзерцавам как понесен 
прекършен ствол се е превърнал в брод. 
В училищния двор децата тичат 
и слънцето ги къпе във лъчи... 
„Теб ранна пролет, кой не те обича”, 
четеш сега в насрещните очи! 
А зелната, гората дяволита 
със пролетта ранила си шепти... 
И срещнатата първа птица пита: 
„видя ли пролетната хубост ти?” 
Видя ли днес забързан как лалето 
в съседската градинка се засмя? 
То каза: „всичко що е под небето, 
с тез галещи милувки оживя!” 
 
Звънят пак хлопатари гласовити 
и клюновете щъркели плетат... 
Дочуйте хора, пролетно честити – 
любов отново властва по света! 
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ПОЕЗИЯ ПО ПРОЗА 
 

ТОДОР БИЛЧЕВ 
 

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЛЕВСКИ 
 

СЛЕДСМЪРТНО ПИСМО ДО ЛЕВСКИ 
 

Вчера ти, Дяконе, беше ми писал, 
как пак те бесили и празнували. 
Днеска, пък, отговор съм ти курдисал, 
смърт и живот, питам, пара струват ли? 
 

Щом без пари се отнемат и дават. 
Само в богатство се дните измерват. 
Злоба и грях се чрез тях поощряват. 
Камък са думите, да се замерват. 
 

Словото, мъртво, се в крясък разлива. 
Гняв във душата и скръб във сърцето. 
Милата, родна Родина загива. 
Няма покой и за теб на небето. 
 

Как да те питам и как да завърша? 
Стана, Апостоле, тежко и тука. 
Твоя хатър без да искам да скърша, 
казвам, за тебе, никой не му пука.  
 

Всеки си гледа и хала, и кяра. 
Никого твоята смърт не вълнува. 
Няма насищане и няма мяра. 
Туй е човекът. Догде съществува. 
 

Все към земята го дяволът дърпа. 
Той към небето ръце е разтворил. 
Иска му се на луната със сърпа 
дрехата небесна в миг да разпори. 
 

И да политне над нея нагоре. 
Даже и там да превземе, що има. 
С Господ, кат дявола, иска да спори. 
Всяка мечта да е осъществима. 
 

Нищо не спира беса сатанински. 
Само да има той и да получи 
е стремежът му така животински. 
Не ти ли, Дяконе, тъй го научи?!... 

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЛЕВСКИ 
 
Вчера, Дяконе, ти беше ми писал за 

това как пак те бесили и празнували. 
Днеска пък аз отговор съм ти нагласил, 
като те питам живота и смъртта струват 
ли пукната пара? Щом без пари се от-
немат и дават тези неща. Че само в 
богатство се измерват дните. Злоба и 
грях чрез тях се поощряват. А думите са 
се превърнали в камъци, с които хората 
се замерват. Мъртво е словото и само  се в 
крясък разлива. Гняв във душата и скръб 
във сърцето. Милата, родна Родина заги-
ва. Няма покой и за теб на небето. 

Как да те питам и как да завърша? 
Тежко и тука, Дяконе, стана. Аз хатъра 
ти няма да скърша, но казвам ти, за тебе 
никой не му пука. Всеки си гледа и хала, 
и кяра. Никого твоята смърт не вълнува. 
Няма насищане и няма мяра.  Такъв ще 
си остане човекът. Догде съществува. 

Дяволът все към земята го дърпа. Той 
към небето е разперил ръце. Иска му се 
със сърпа на луната небесната дреха да 
разпори. 

И да политне нагоре над нея. Даже и 
там да превземе, що има. Както дявола, с 
Господа иска да спори. Всичките му меч-
ти иска да са осъществими. Нищо не 
спира сатанинския му бяс. Само да гра-
би, да има и да получава е стремежът му 
животински. 

Апостоле, нали на това ти не си го 
научил?!... 

 
8.02.2022 г. 
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МАЙКО!... 
 
Коя си ти? Майко…Даваш живот, раждаш светлина. 
Преди бяхме аз, ти, тишина. Нямаше тъмнина. 
Къде отиде?…Тук сега съм само аз… Родена… 
Живот. Нетърпение. И неудовлетвореност. 
Копнеж. Светлина. И тъмнина. Ти с мене говори. 
 

Какво съм аз? Къде съм? Кой ме доведе тук? Кажи! 
О, майко! Бездна от светлина. Всичките гледат те. 
Трептяща. Вечно грееща. Докосвам и виждам те. 
Гориш. Треперя. Треса се от възхита. О, живот! 
 

Къде ме водиш? Единственият дар на доброто. 
Във форми многообразни живота ти създаваш. 
И без да бъдеш молен да дадеш, ти всичко даваш. 
Природа. Какво за теб съм? Как ще го определиш? 
 

Сама се разрушаваш ти, само пак да се родиш. 
На любовта, о, светлина! Не бъди далеч от мен. 
Пробуждаш ме. Безкраен извор, река и светъл ден… 
На всички ни майка. От тебе…всичко произлиза. 
 

По камъни потоци се разсипват, долу слизат… 
Променят се много неща. И се забравят, дори. 
Но ти оставаш. Жив пламък, скрит навсякъде, гори. 
Къде си? Толкоз велика, за да си обхваната. 
 

Какъв е този свят? Позволеният пол. Раната. 
Или изоставеното дете. Старата дама. 
Дали не се лъжем? Душата. Мечтата желана. 
Не знаем нищо. И твоето раждане няма край. 
 

Дали, о, майко, добрината твоя е безкрайна? 
А ние сме слепи. О, живот, гласа ми чуваш ли?! 
С любов ли съм направен? И ще ме изоставиш ли? 
Къде отиде, майко?...Защо мълчиш, не говориш? 
 

Не виждаш злото ти. Защо и нищичко не правиш? 
И може ли майка да забрави своето дете? 
Страхувам се от теб. А трябва да се обичаме. 
А тъй е много радостта ми! Не винаги, защо? 
Ти извор на живота си, на красиво и добро. 
По мостове, през порти, към тебе всичко се връща. 
А те какво получиха, всичкото поглъщайки? 
Тъга, опустошение, о, майко, болка, време. 
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Успя ли някой нещичко за себе си да вземе? 
Какво ли ще остане? Как до тебе да достигнем? 
Ти…доброто, което всички искаме да пипнем. 
Отвъд времето. Отвъд тъгата. Синьото небе. 
 

Какво обичам, майко, когато обичам тебе? 
И само теб. Нощна пеперуда. Светло. Тъмнина. 
Приятеля и непознатия. Пламъка. Зора. 
И виното, и полицая. Нашата светлина. 
 

Сълзите, майчице, които проля…за любовта. 
А тя извира. В бягащите сенки. В стремежите. 
Във представлението. В болката. И в надеждите. 
А времето обратно към началото се връща. 
 

Ръката ти улавям, майко. Не мечтая нищо. 
Със теб да съм. Листата с клончето. Клончето с дърво. 
Тъга? Като тебе не може да умре. О, живот! 
О, МАЙКО!... 
 

13.01.2022 г. 13.33 ч., Русе  
 

ПЪТУВАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО 
 

(американски документален филм по БНТ-2–8.01.2022 г. 18.30- 
19.30 ч.–Обретеник. По него е написано горното стихотворение.) 
 

Майко… Коя си ти? 
Даваш живот, раждаш светлина. 
Майко. Преди бяхме аз, ти и тишината. Нямаше тъмнина и 
светлина. 
Къде отиде? 
Майко… Родена… Сега съм само аз… 
Живот. Нетърпение. Неудовлетвореност. 
Копнеж. Светлина. Тъмнина. Говори с мен. 
Какво съм аз? Къде съм? Кой ме доведе тук? 
О, майко! Бездна от светлина. Всички те гледат. 
Трептяща. Вечно грееща. Докосвам те. 
Гориш. Треперя. Треса се от възхита. 
Накъде ме водиш? О, живот! 
Дар на доброто. Създаваш живота в многообразни форми. 
Даваш…без да бъдеш молен да дадеш. 
Природа. Какво съм аз за теб? 
Унищожаваш се, само, за да се родиш отново. 
О, светлина на любовта! Не бъди далеч от мен. 
Пробуждаш ме. Безкраен извор. Безкрайна река… 
Майка на всички. От теб…произлиза всичко. 
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Потоци по камъни се разсипват… 
Много неща се променят и се забравят. 
Но ти оставаш. Жив пламък, скрит навсякъде. 
Къде си? Ти. Прекалено велика, за да бъдеш обхваната. 
Няма край твоето раждане. Вечно раждане. 
Какъв е този свят? Позволеният пол. Изоставеното дете. Раната. 
Старата дама. 
Дали се лъжем? Душата. Желанието. Мечтата. Ние не знаем 
нищо. 
Слепи сме. О, живот! Чуй гласа ми! 
Майко…Добрината ти дали е безкрайна? 
Ще ме изоставиш ли? 
 

С любов ли съм направен? 
Майко…Къде отиде? Защо мълчиш? 
Може ли една майка да забрави детето си? 
Не правиш нищо. Не виждаш злото. 
Страхувам се от теб. От теб, която трябва да обичам. 
Толкова много радост! Защо не винаги? 
Ти, извор на доброто. На живота. Всичко…се връща към теб…По 
мост. През порта. 
О, майко! Какво получиха те? Тъга. Болка. Време. Опустошение. 
Поглъщайки всичко. 
Какво ще остане? Как да стигна до теб? 
Ти… доброто, към което всички се стремим. 
Отвъд времето. Отвъд тъгата. 
Майко…какво обичам, когато обичам теб? 
Теб. Светлината. Тъмнината. Нощната пеперуда. 
Пламъка. Приятеля и непознатия. Виното и полицая. Зората. 
Нашата светлина. 
О, майко! Сълзите, които проля…любовта извираше. 
Стремежите. Надеждите. 
Бягащите сенки. Представлението. Времето се връща обратно 
към началото. 
Майко…Хващам ръката ти. Не мечтая за друго. 
Да съм с теб. Листата с клончето. Клончето с дървото. Любовта 
ни събира заедно. 
Тъга? Като тебе не може да умре. О, живот! О, майко! 
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САТИРИЧНА ПОЕЗИЯ 
 

КВАРТИ  
 
БОРИС ЦВЕТАНОВ 
 

СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ 
 
Със „Стара планина“ по гърдите накичени 
„Мила родино" пеят яничари. 
Яничар до яничара, яничари води... 
А взорът от нийде не вижда войводи. 
 

ПО ТИХА БЯЛА ДУНАВА 
 
Тих бял Дунав се вълнува 
и кръвта се ядно в жили бунтува,  
като гледа Митхад паша да напира 
и с шепа грошове „Радецки" приватизира.. 
 

ГАРВАНИ НАД ОТЕЧЕСТВОТО 
 
Зимата пее свойта зла песен. 
Пак плаче черна робиня горко, горещо... 
Ни Левски, ни Ботев на хоризонта тесен. 
И само Гарванът грачи грозно, зловещо... 
 

МЪЖЕ ?! 
 

Няма ги мъжете, мамо... 
Иван Динков 

 
Кротко кротуваме в безюмручна нагласа. 
Няма ги вече Яростните мъже! 
Нож да забият в дъбова маса. 
И сърца да разкъсат със зли стихове. 
 

БЪЛГАРСКА ТРАГЕДИЯ 
 
Гледа със мъка през прозореца в двора. 
Пие урина - награда за живота си сив и нелек. 
В тази страна на излишните хора 
чаша вода няма кой да даде на излишния тука 
    човек... 
 

СТУДЕНИТЕ МЪРТВИ ПОЛЕТА 
 
Във този свят така студен 
спасението е само в топлината на Сърцата. 
За нас се борят от Деня рожден. 
И до край ще носят болката си свята... 
 

В КРАЯ НА ПЪТЯ 
 
Един след друг приятелите си отиват. 
И чакайки и моя наближаващ ден, 
след всяка шепа пръст върху ковчега на приятел 
разбирам, че отива там и нещичко от мен. 
 

БОЛКА ПО БОРБА 
 
Нежното цвете от саксията лъскава бяла 
зъзне от лукса на стаята и с болка и със умора 
гледа как бурята вън кърши клонове, 
но свободни се бият с нея цветята на двора... 
 

ОЛОВНИЯТ ВОЙНИК 
 
Плащаме си колкото си струва. 
Наивници сме, няма да го крия. 
Войниците на словото откакто свят светува 
плуват във Морето на живота с лодки от хартия 
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ПРОЗА 
 

В ПАМЕТ НА  
 

ПЕТКО ОГОЙСКИ 
 
/01.11.1929 – 22.01.2020/ 
 

АФОРИЗМИ 
 

*** 
Подигравачът, присмехулникът, има 

най-безплодната позиция. За да опръска 
другите с кал, той трябва постоянно да 
стои в локвата. 

 
*** 
Хлябът е сладък само, когато е награ-

да за труда ни. Ето защо на селянина се 
услажда и сух залък, докато на други 
места го преглъщат с толкова гарнитури. 

 
*** 
Каквито и начинания да предприе-

маш, един материал ти е най-основно 
нужен; трайна и действена решителност. 

 
*** 
Моите корени са в земята чрез роди-

телите ми. Моите клони растат към 
бъдещето чрез децата ми. В настоящето 
стои само дънерът ми, за да опитват на 
него брадвите си… 

 
*** 
Трудно се поддържа днес приятелст-

вото. Повечето от хората не са склонни 
на хоризонтални отношения! Водени от 
своя прагматизъм, те или ти се подчиня-
ват, или искат да те подчинят, докато 
моето държание предполага равенство. 

*** 
Как чудесно и радостно е да обичаш 

народа си, обществото си!… И как жес-
токо трудно е да обичаш единиците, 
които го съставляват! 

 
*** 
Градът е и ковачница за личности, но 

най-вече е и мелница за болшинството. 
Залутан из еднообразните блокове, вхо-
дове, стълбища, врати, - човек изгубва 
чувството си за собственото присъствие в 
света. Само фирмичката с името ти на 
вратата те отделя от останалите, колкото 
„Иван Георгиев Иванов” е различно от 
„Георги Иванов Георгиев”. 

 
*** 
Земята храни тялото ми, но ме иска 

всеки ден сгърбен от труд над себе си. 
Небето е селище на моя дух. То ме прие-
ма с изправена глава. 

 
*** 
Не винаги богатството е щастие. 

Щастието не се притежава, то се изживя-
ва. 

 
*** 
Светът се представя пред отделния 

човек винаги такъв, какъвто той е спосо-
бен да го види. 

 
*** 
Човек, без определена цел или идея в 

живота, е като материя в четвъртото 
агрегатно състояние. 

 
*** 
Космополитизмът в изкуството е със-

тояние на обществена безтегловност на 
твореца. 
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*** 
Въстанието е винаги гръмовна песен 

на правдата. Неправдите не въстават. 
 
*** 
Светът трудно поправя недъзите си, 

струва ми се, главно затова, че реагира 
не на причините от които идват лошите 
следствия, а само на следствията. 

 
*** 
Неутралният човек е бездушен, за-

щото само бездушният може да бъде 
неутрален. 

 
*** 
Слабият – цял живот служи на сил-

ните. Само истински силният може да 
служи на слабите. 

 
*** 
Моят съкратен превод на всички чо-

вешки грижи и заетост под небето: 
Ситост, Сигурност и Суетност… 

 
*** 
Общественото мнение има винаги 

свои, усреднени норми, в рамките на 
които вмества представата си за норма-
лен човек. Главите на великите, нерядко 
стърчат извън тези рамки, затова не ряд-
ко… ги отрязват… 

 
*** 
Само на този, който вече е легнал, 

оковите не му тежат! 
 
 

НОВА ПРОЗА 
 

И ГОСПОД ГО ЧУ 
 

БОРИС ЦВЕТАНОВ 
 

Дядо Стоян умираше. И го знаеше. 
Беше на 89 и бе видял всичко или поне 
така си мислеше, за да не е наясно какво 
ставаше с изнемощялото му тяло.    

Дъщеря му се щураше около него: 
- Какво става, тате ? 
- Свършвам – само това успя да изре-

че. 
Едва дишаше, навременни клюмваше 

безпомощно глава. Дъщеря му подреди 
зад гърба му юргана, две три възглавни-
ци. 

После, като видя, че баща й и очи не 
можеше да отвори, започна, както бе 
виждала по филми да масажира област-
та на сърцето. Но явно всичко беше 
безполезно. 

И тогава събра всички сили, хвана 
раменете, затръска ги, очите на баща й 
посветнаха, това й даде кураж, разтърси 
го с все сила и извика колкото й глас 
държи: 

- Къде криеш пари?! 
Отворените очи на дядо Стоян се 

разшириха до крайност, помисли, че не 
е разбрал, напрегна сетни сили: 

- Какво? 
Дъщеря му изрева отчетливо: 
- Къде криеш пари?! Къде си скрил 

пари, бе, да те... 
Светът се завъртя в безкраен бяг под 

него, все невярващ – вгледа се: да-а-а, 
дъщеря му беше. 

- Къде си скрил пари?!!! 
И дядо Стоян отпусна глава и тихо се 

помоли на Бог да си го прибере. 
И Господ го чу. 
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ШОКОЛАД 
 
ЕЛЕНА БОГДАНОВА-ВЛАЙКОВА 

 
Бяха ѝ забранили да яде шоколад. За-

винаги! 
Всеки знае, че още по-сладко от самия 

шоколад е нарушаването на правилата. 
За българина то се е превърнало в наци-
онален спорт. Дори причина за гордост 
и уважение! Естествено, не всички, но 
много голяма част от нас живеем така. 

Тя беше плаха, изпълнителна, без 
много голямо желание за съпротива и 
безкрайно търпелива. Обаче израсна 
малко глезеничка. Родителите ѝ бяха 
много грижовни. Толкова, че продължи-
ха да се грижат за нея, дори след като тя 
се омъжи и роди деца. 

В главата на нашата „героиня“ се 
вихреха велики идеи, но за тях или не 
оставаше време, защото най-много мра-
зеше да бърза, или се намираха 
всевъзможни пречки. С възрастта идваха 
и истинските пречки в живота. Много ѝ 
беше трудно, но се оказа, че може да се 
справи и да ги преодолее. Трупаха се и 
болести, безработица, безпаричие. 

Започна да се предава! Да беше наме-
рила сили да глътне някакво хапче и да 
изчезнат проблемите. Малко спеше, 
много сънуваше. Едни сънища, като 
цветни филми, понякога фантастични. 
Това беше нейният паралелен свят, в 
който потъваше. Там тя беше млада, 
силна, амбициозна, красива. Веднъж 
сънува, че Господ е седнал в края на лег-
лото до нея и ѝ говори нещо, но понеже 
си е малко разсеяна нищо не запомни. 
Друг път пък летя и носи на гърба си 
друг човек, но това не ѝ тежеше, а нап-
ротив беше безкрайно приятно. 

Имаше и друг начин за справяне с 
напрежението и неприятностите. Също 
таен, като сънищата. Когато съпругът ѝ 
беше на работа, а децата на училище, 
набързо си свършваше домакинската 
работа и с трепет отиваше до едно тайно 
място – един от шкафовете в дома им. 
Беше нейният чакан момент! Трябваше 
да се погрижи за себе си. Най-искрено и 
лично. Заравяше пръсти и измъкваше 
някое сладичко лакомство. По изключе-
ние, или ако ѝ стане много сладко се 
докопваше и до скритите там фъстъци, 
лешници, бадеми. 

За тези тайни запаси не знаеха дори 
децата ѝ. Те не оставаха без сладичко, 
защото всички вкъщи много си падаха 
по сладкото. Обаче нея я беше срам да се 
тъпче със сладкиши пред другите. Така 
този процес се превърна в един ужасен и 
погубващ здраве и физика навик. Нап-
раво порок. Силен като наркотик. След 
поетите захари организмът ѝ възкръсва-
ше! Настроението се повдигаше! Тя 
летеше из стаите, тичаше до магазините, 
смееше се, ставаше щастлива. 

Живееше в един омагьосан кръг на 
отчаяние и еуфория. 

С тежки последици! 
Ето, че стигнахме до шоколадоядене-

то! След като си напълнеше ръцете с 
разни сладки неща, отиваше да си по-
легне пред телевизора. Пускаше си 
някой сериал и започваше безчинства-
нето. От шоколада, като най-обичан. 
Това никак не беше обикновено хапване, 
сдъвкване и преглъщане. Това беше вид 
свещенодействие. (Още когато била 
малка и много злояда успели да я под-
държат жизнеспособна най-вече с хляб и 
шоколад.). Гризваше с дребните си като 
на гризач зъбки едно малко парченце. 
Наместваше го внимателно точно между 
езика и небцето си и чакаше без да пом-
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ръдва шоколадът да се разтопи от топ-
лината ѝ и да започне да се стича бавно 
към гърлото. 

Ако можете да си представите това 
усещане, няма никога да го забравите и 
ще искате още и още, и още! Навярно 
наркоманите и алкохолиците изпадат в 
също толкова опияняващо състояние и 
затова им е много трудно да се откажат 
от вредния си навик. Това е резултат от 
натрупаната умора, нереализираните 
мечти, трудната професионална реали-
зация с напредването на възрастта, 
неуморната повторяемост на едни и 
същи неща. Чувството за непотребност! 

Хайде, ходи на кино, дърта лекичко! 
Отивай в света на вечните сънища! Бум! 
Бум! И край на срама от порока. 

И все пак някои хора успяват да се 
преборят със себе си. Да открият други 
методи за релакс и рестарт на програма-
та, наречена живот. 

 

ХАЙБУНИ 
 
ИВАНКА ЯНКОВА 
 

УРОЦИ НА ДЕТСТВОТО 
 

Майка ми, в моите спомени, и нався-
къде в снимките, които имам е много 
красива, усмихната, със загадъчен пог-
лед, който като че ли ти казва, че не 
можеш да я разгадаеш. 

За мен, тя беше най-добрата майка на 
света – грижовна, мила и в същото време 
умна и взискателна. 

Мъдър, пълен с енергия, но неспоко-
ен беше баща ми. Искаше всичко да се 
подрежда според неговата мяра. Но не 
винаги това се случва. 

Трудно им беше и на двамата Посто-
янно спореха. 

Ние, децата, очаквахме нещо хубаво 
и различно да се случи. Понякога ни 
изумяваха с нестандартните си прояви, 
но винаги в полза за семейството. 

И това беше урок, добър, нагледен 
урок за нас. 

 

бор и ела – 
преплетените клони 
се стремят към небето 
 

ЗИМЕН ПЕЙЗАЖ 
 

Мъгливо, студено. Ледът беше сковал 
всичко. Въздухът сякаш те обгръща със 
смразяващ плащ.  

Даже птици не летяха. Бяха се скрили 
някъде на завет. Улиците бяха тихи и 
безлюдни. Само вятърът препускаше и 
гонеше закъснелите минувачи. 

До кофата за боклук, с натрупани 
стари кашони и запаления огън беше 
седнал клошарят. Сенки от пламъка, 
играеха напред-назад, и осветяваха ли-
цето му. Под козирката на прихлупената 
му шапка бяха провиснали, сплескани и 
несресани коси. 
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От време на време той се усмихваше 
и доволно потриваше ръце. Явно се рад-
ваше на топлината от запаления огън. 

 

сън в съня ми 
слънчев лъч стопли 
душата ми 

 

БРАТЧЕ И СЕСТРИЧЕ 
 

На красивата, голяма снимка, щаст-
ливо прегърнати братче и сестриче се 
усмихваха. Той, пораснало момче, с жи-
ви, черни очи, ведър поглед силно е 
прегърнал сестра си-малко момиченце, 
което гледа любопитно и се притиска до 
него, сякаш търси закрила. 

Разликата в годините е очевидна. 
Както казват, времето не спира своя 

ход и животът ни поднася изненади. 
Радостни и тъжни. Но всеки върви по 
своя пътека. 

Мисля си, дали и двамата са се подк-
репяли и са постигнали това, към което 
са се стремели. 

Кой е бил по-всеотдаен?! 
 

стръмен път 
споделена мечта 
върхове изкачва 
 

СТУДЕНО УТРО 
 

Снежно бяла пелена беше покрила 
всички улици. Студ. Даже и камъкът 
зъзне. Подхлъзнеш ли се, ще паднеш и 
ще си изкълчил глезените. 

Възрастният мъж трудно пристъпя-
ше. Спря се на няколко пъти и пак 
тръгна. Доближи до кварталния клуб, 
огледа се и ослуша. Прозорците –
заледени. Вътре тихо, пълно с мълчание. 
Погледна към комина. И дим няма. 

Бавно се обърна и тръгна обратно 
към дома си. Как ли щеше да прекара 
времето си сам?! 

 

огледало от спомени 
сам със себе си – 
цяла Вселена 

НЯМАМ КАКВО ДА ГУБЯ 
 
МАРУСЯ НИКОЛОВА 
 
Имах хроничен недостиг на пари. Не 

че не можех да си правя сметката, а за-
щото просто нямах какво да смятам. 
Джобовете ми бяха пробити от ровене в 
тях и невъзможност да открия нещо. В 
това не успявах, но можех с пълна сила 
да използвам свежия въздух и да раздви-
жа мисълта си с разходка извън 
задушното градче. Таях надежда, че ще 
открия някое плодно дръвче или храст с 
узрели шипки. 

Съкратиха ме от леярския цех и ме 
изгониха от строителната бригада, къде-
то ме бяха наели за лятото. Станах 
излишен, когато дойдоха две млади 
момчета, които не жалеха сили. Не че 
съм се скатавал, но все пак съм шестде-
сетгодишен мъж. Пъшкал съм и съм се 
оплаквал от болки в ставите и кръста. 
Посъветваха ме да отида на лекар, а не 
да се силя с чували цимент и баластра. 
При тях се напрягат мускули, а не се 
философства. Излишни са приказките за 
времето, когато съм бил млад и съм ра-
ботел по строежите.  

Не разполагах с нищо мое след пожар 
в къщата. Бях сглобил барака в двора и 
преживявах някак си. Тръгнах към река-
та и се изненадах от факта, че, макар и в 
окаяно състояние, възприемам красотата 
наоколо. Дърветата все още не бяха ого-
лили клони, но листата отцеждаха 
свежест и жълтееха.  

Възторжено цвърчаха птици, лилави 
цветчета разпръсваха аромат, а небесна-
та шир бе окичена с бели облаци като 
пухени постелки, които приканват за 
почивка и умиротворяват. Всичко – в 
контраст с живота ми. Две различни 
реалности. 
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Стъпвах по меката почва, която риба-
рите бяха разровили за червеи и видях, 
че в стъпките ми взе да избива вода. Ста-
на ми ясно, че зад върбалака е кално. 
Тъкмо се канех да се връщам, когато чух 
призивно писукане. Нечий глас обявя-
ваше тревога. Давеше се коте. Някой го 
беше хвърлил, за да се отърве от него. 
Чувал бях да изхвърлят новородени ко-
тета в реката, след като стопаните си 
изберат едно, по-шарено и едро, за да ги 
спасява от мишките. Това беше черно и 
явно цветът му ги беше смутил. Свързва-
ха го с нещо дяволско – мрак, прокоба 
или смърт. Две рибарчета се лутаха по 
брега и се мъчеха да му помогнат с въ-
диците, които бяха обърнали обратно. 
Едното от тях се подхлъзна и за малко да 
падне от високия бряг. 

Нямах какво да губя. 
– Деца, стойте! – извиках аз и започ-

нах да се събличам в движение. 
Захвърлих скъсаните маратонки и 

скочих в мътните води, без да имам 
представа за дълбочината. Заплувах към 
котето, което течението отнасяше натам, 
където брегът беше скосен и откъдето 
трудно бих излязъл. Затова загребвах 
водата с възможно най-бързи движения, 
за да го предотвратя. Подложих тялото 
си на стрес, но то ми показа, че още е 
издръжливо и го владея. Изпънах ръка и 
сграбчих котето. То разбра, че му пома-
гам и примря на гърдите ми. Измъкнах 
се от хлъзгавата лента като се улавях за 
жилавите треви. 

Когато се поизсуших и изкашлях по-
гълната вода видях, че децата тършуват в 
торбичките си, за да нахранят котето. С 
малките си сърца усетиха, че и аз съм 
гладен и ми отчупиха от хляба. Оказа се, 
че имат и сирене. Нищо по-вкусно не 
бях ял до този момент. Това ми вля бод-
рост и вяра. Нещата около мен все щяха 

да се наредят щом дишам, и показах на 
себе си, че имам сили и дух за борба. 

А котето?  
Котето е късметлийско.  
Взех го в пазвата си и го отнесох в ба-

раката. Още на следващия ден, когато 
кръстосвах улиците в търсене на работа, 
видях приятна жена да се чуди как да си 
внесе въглищата. Част от тях бяха изси-
пани на пътя и изнервени шофьори 
натискаха клаксоните. Предложих по-
мощта си. Тя откликна с покана за обяд. 
Каза, че е вдовица и има много неща за 
оправяне. Показах й майсторлъка си с 
шпаклата като замазах олющената ма-
зилка на оградата. На следващия ден с 
финес и леко престараване завъртях 
четката и боядисах портата... 

Вече втори месец, все нещо оправям и 
разчиствам. Накрая взех, че останах за 
зимата. Разбира се с черния котарак – 
любимец и на двамата. 
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„ВИНА” БЕЗ  ДАВНОСТ 
 
ПЛАНИМИР ПЕТРОВ 
 
Станах неволен слушател на следва-

щата тъжна изповед в едно от моите 
чести служебни пътувания  до столицата 
и обратно.  Понякога ползвах автобусна-
та линия, тъй като  пътуването с автобус 
до прозореца е винаги по-интересно, по-
обзорно, с фиксиране на всяка природна 
забележителност. Но в оня паметен ден, 
изглежда, имаше карък в модерното 
возило. Когато подхождахме към Ябла-
ница, нещо в задната част на автобуса 
изтрещя, шофьорът веднага спря и оти-
де да види какво е станало. Но ние, 
поизплашените пътници, вече усетихме 
задушливия черен дим и без  команда се 
юрнахме навън през отворените врати. 
Шофьорът, след като изгаси с пожарога-
сител първите плахи пламъчета в 
двигателя, дълго мисли, после гласно се  
произнесе: 

- Съжалявам, господа, но на първа, 
можем да продължим най-далеч до цен-
търа на селото. 

И така, с кратки припалвания на дви-
гателя, почти по инерция, стигнахме до 
площада. Нямахме друг избор, освен да 
чакаме автобус от фирмата, за да про-
дължим пътуването си до Варна. 

Настанихме се в барчето, за  радост на 
бармана, заехме почти всички маси. Така 
се случи, че аз, една старица и едно мо-
миче заехме най-периферната малка 
масичка. Още в чакалнята на софийска-
та автогара бях забелязал стройната 
хубост на момичето под дългата черна 
рокля, забулено с черна забрадка. И 
блестящите, тъжни очи, потънали във 
влага, очите, който по-добре от думите 
говорят за  тежката мъка на сърцето... 

Старицата също дълго мълча, но дали 
от любопитство или от съпричастие, не 
издържа. Сложи костеливата си длан 
върху рамото на момичето и предпазли-
во каза: 

- Хайде, излей си мъката, чедо! Че 
иначе несподелената мъка по тежи и 
гноясва душата...  

- Благодаря ти, бабо! – отвърна Мо-
мичето в черно, загледано над 
покривите на близките къщи. – Но не ми 
се говори. Тя, моята история, е дълга и... 
гадна! Няма да ни стигне времето... 

- Ще стигне, ще стигне!... Може и до 
обяда да чакаме... Какво, близък човек ли 
си загубила? 

- Да, бабо! – каза през сълзи девойката 
и започна хълцайки да бърше с кърпич-
ка сълзите си.  

После допълни оскъдната си инфор-
мация: 

- От погребението на брат си се връ-
щам. Единственият близък човек, който 
ми беше останал... 

Поръчката от разхладително безал-
кохолно най-после дойде. Пийнахме, 

Момичето в черно също си пийна. 
Помълча,  за пръв път ни огледа пред-
пазливо, сякаш ни преценяваше, дали 
може да ни се довери, и като обгърна с 
две ръце високата чаша, започна  своята 
тъжна изповед: 

- Само преди година и половина бях-
ме задружно и щастливо семейство. 
Празнувахме заедно, ходехме на почивка 
и екскурзии, не бяхме богати, но не бях-
ме и от беднотията. Баща ми работеше в 
една престижна  фирма, внос-износ на 
мебелен обков, добри пари печелеше, 
имаше и премии за добра работа. Но 
изведнъж, само за една седмица той се 
преобрази в друг човек, до неузнавае-
мост. Ходеше отчаян, с клюмнала глава, 
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мрачен и потиснат, пропи се, нещо което 
никога не беше се случвало. Какво ста-
нало? Как е станало? – само мълчеше. 
Мълчеше и прекият му началник, мъл-
чаха и колегите му, уверявайки ни, че и 
те нищо не знаят. А ние можехме само да 
гадаем: Болест ли някаква внезапно го е 
хванала? Изкушение ли някакво е пре-
живял, тъй като  боравеше с  големи 
суми в разплащателни сметки? Да не би 
по хазарта да се е увлякъл?   

После дойде и вторият внезапен удар 
– родителите ми скоропостижно се раз-
ведоха официално! Гръм от ясно небе! 
Какво и как са разговаряли на висок тон, 
както съседите ме информираха, какво 
точно не са могли да си простят – не 
знам. По него време аз вече започвах 
адвокатската си кариера в извънстоли-
чен град, общувахме само по телефона. 

В такова критично и неведомо състо-
яние дойде и денят на моето тържество  
по случай рождения ми ден – отрано 
бяхме решили да го отпразнуваме на 
Витоша, в ресторанта на Копитото. Брат 
ми, като търговски посредник на фир-
мата, често пътуваше по служба към 
Западна Европа, но за моя ден, с големи 
трудности, беше си осигурил присъстви-
ето. Аз пък от своя страна, като бивша 
вече любимка на баща си, бях проявила 
адски инат, за да го придумам и той да 
дойде на Копитото. 

Но за жалост тържеството ми мина 
без него – само с майчини и братски  
прегръдки и пожелания за здраве, успех 
в работата и прочие баналности... След 
няколко дни, брат ми, преди да замине 
за поредното си пътуване зад граница, и 
след като многократно и той е звънил на 
баща ми, решил да го посети в неговата 
„бърлога”. Тя била нещо средно между 
гараж и складово помещение, което ня-

какъв милозлив приятел-алкохолик му 
предоставил като квартира. Там той 
свободен и независим си пиел ракията и 
виното с хазяина, там, както стана по-
късно известно, си пропил и всичките 
спестявания... Когато брат ми отишъл да 
види баща ни, бърлогата му била заклю-
чена отвътре, нямало и помен от 
хазяина, също като него самотен човек. 
И понеже  нещо страшно воняло отвът-
ре, лошо предчувствие накарало брат ми 
да разбие вратата и... и какво да види? 
Баща ми бил мъртъв, атакуван от рояк  
едри, зелени мухи! В края на август било, 
все още горещо, та трупът започнал да се 
разлага. 

Разтреперан целият, седнал брат ми 
на  близката градинска пейка и дълго 
мислил какво да прави, откъде да започ-
не. После позвънил на семейния ни 
лекар, в полицията,  в Инфекциозното 
отделение, на чичо ми, който веднага 
дотърчал по спешност и поел част от 
задачите по бързото погребение. И два-
мата единодушно решили, че почти 
разложен, баща ми не бил за нормално 
погребение, че не трябва да го виждат 
такъв дори... най-близките му, мама и 
аз... Как е изтраел брат ми цели два дни, 
как се е борил със себе си – това той си го 
знае. Но вестта му за погребението на 
татко ни дойде като шок, като гръм от 
ясно небе.  Прибрах се в столичния 
ни апартамент и от този момент започна 
моята трагедия, мама като че ли по-леко, 
по-стоически понесе шока. Нахвърлих се 
с нокти и зъби върху брат ми, бях бясна, 
идеше ми да го удуша. И крещях като 
побъркана: „Как е възможно, защо си 
крил такава ужасна тайна!... Човек ли си, 
идиот ли си?... Само на теб ли беше ба-
ща?... Независимо от неговото 
пропиване, той ми беше баща... роден 
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баща, разбираш ли? Исках да се простя, 
да го погаля, да го погледна за сетен път 
в мъртвите очи!” От време на време, в 
паузите на моята  убийствена пледоария, 
имах и подкрепата на майка си. Брат ми 
само се потеше, преглъщаше, правеше 
опити да заговори, но ние с мама не му 
давахме възможност. Най-после млък-
нахме в очакване на неговия глас, на 
неговата защита. Тогава  той не издържа. 
Наведе глава, за да прикрие сълзите си и 
каза, без да ни гледа с разпокъсани думи: 

- Простете ми, майко и сестро! Съдете 
ме, щом сте убедени за моята вина!...  Не 
ви се обадих... да го видите, защото... 
защото баща ни нямаше нито лице за 
погалване, нито очи за гледане... Гриза-
чите и мухите... Не исках такъв да го 
помните... 

Чак тогава, отведнъж проумях, че не 
съм била права да го обиждам и съдя. И 
ми се видя в друг по-висок ръст, в друг 
образ, по-сломен от мене и от мама. Как-
во ли мъжество, какви ли усилия му 
коствало това мълчание, този товар – да 
поеме цялата семейна мъка и вина на 
гърба си!?  

Майка ми поначало беше по-
затворен, по-саможив, по-сдържан в 
емоциите си човек. Но смъртта на баща 
ми, макар, че бяха вече отскоро разделе-
ни, изглежда болезнено я засегна. 
Поболя се, залиня, отслабна  и  не мина 
дори година, когато тихо и кротко се 
поминала без залежаване. За щастие, 
обади ми се веднага за смъртта й една 
съседка, с която всяка сутрин си пиели 
кафето на терасата, та бързо дотърчах и 
с брат ми организирахме нормално пог-
ребение... 

И понеже момичето отново се раз-
хълца, тежката пауза се оказа много 
дълга. Тогава се изкуших да попитам: 

- А брат ви... как?... Казахте, че от пог-
ребение се връщате... 

- Брат ми... Не знам, каква орисия ни 
връхлетя щастливото семейство, в какво 
толкова сме сгрешили, но и той... вне-
запно починал във Франция, в  
Марсилия, от  сърдечен удар... Добре, че 
имал застраховка, та фирмата  ми го  
докара... в затворен ковчег, само лицето 
му се виждаше през малкото стъклено 
квадратче...  Аз нямам медицински поз-
нания, но на погребението  имаше двама 
лекари, от тях чух, че  фаталната траге-
дия на мама и брат ми... може би е 
тръгнала от ужасната смърт на баща 
ми... от стреса... 

- Сигурно са били прави, чедо! – на-
меси се след тежка въздишка старата 
жена като се помъчи скришом да си из-
бърше сълзите. – Но според мене... щото  
по-дълго от вас съм живяла и  много  
близки съм загробвала и вината може да 
е била някаква причина...  

- Каква вина!? – сепна се  Момичето в 
черно. – За каква вина говориш, бабо? 

- Ами-и... понеже не съм учена като 
тебе, ще ти го кажа  просто, по бабешки... 
Вината у човека може да бъде временна, 
срочна и по-продължителна... без дав-
ност, чак до гроба. Извинявай, но майка 
ти може да се е почувствала виновна за 
бързия развод, брат ти – затуй, че не ви е 
казал за смъртта... 

- Момент! Чакай, замълчи, бабо! –  
повдигна се от стола си момичето с раз-
перени ръце: - Ти да не си... някаква 
неизвестна ясновидка, пророчица, гада-
телка? 

- Какво говориш? Защо? – сепна се от 
внезапната словесна атака старата жена 
и поясни: - Нищо подобно! Освен Ванга 
и Вера Кочовска никакви други шарла-
тани не признавам! Казах го така... дойде 



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2022 

 

74 

 

ми отвътре, по съвест и размисъл. Изви-
нявай, ако съм те засегнала... 

- Не, не, бабо! – отвърна още по-
развълнувано младата адвокатка и тихо, 
като че ли на себе си проговори: - Си-
гурно е било така, както казваш. Защото 
мама първа е получила добрата новина 
след  ревизията на фирмата, че баща ми 
бил напълно оправдан, след като бил 
обвинен в някаква далавера с милиони... 
ние нищо не знаехме.  А брат ми... о, 
Боже! Неговата сътрудничка, която е 
била два дни и две нощ във френската  
болница, ми каза между другото, че брат 
ми... само за вината си бълнувал, че може 
би тя го  поразила с инфаркта! Но аз, в 
бъркотията около  погребението, не й 
обърнах никакво внимание... Едва сега... 
Но и аз ли, бабо... ще нося безсрочно 
вината към брат си? 

- Не, дъще, успокой се! Каква вина 
можеш да имаш ти? Млада и хубава си... 
Трябва да живееш, да се бориш, да се 
мъчиш да промениш съдбата си. Но не с 
отчаяние, а с нормален живот, разбираш 
ли? Защото пустият му живот... за болни 
и здрави, за виновни и невинни, за живи 
и мъртви, продължава такъв, какъвто е... 

Като неволен, мълчалив слушател на 
тази  тъжна история, нямаше как да се 
намеся и какво повече да кажа. Останах 
впечатлен не само от ужасната трагедия 
в  семейството на  Момичето в черно, но 
и от тази невзрачна, обикновена стари-
ца, която по своему изрече  накрая доста 
мъдри слова за „невинните” вини, които 
понякога безмилостно погубват човека. 

ХАЙБУНИ 
 

РОСИ САВОВА 
 

ЗИМНА ПРИКАЗКА 
 

От огнището изхвърчат искри. Като 
живи светулки са. Развихря ги вятърът, 
който тихо свири през прозорците. Няма 
къщи, няма дървета. Няма птици. И хора 
няма навън. Само стъпки са останали по 
белия сняг - като спомени.  

Омаяна съм се свила на топчица и 
слушам приказка. Гласът на баба е тол-
кова крехък. Истински чуплив кристал. 
Червената ми бузка е сгушена до коля-
ното ѝ. Тази сладкодумна разказвачка 
умее да приласкава. Не помръдвам. 
Опитвам се дори да не дишам. Само 
оставям думите да ме залеят с топлина и 
магия. Всичко влиза в сърцето ми – и 
приказката, и искрите, и ароматът на 
бор, и меките ръце на милата ми баба…  

Колко много вода е изтекла от тогава, 
а още помня красивите вълшебни миго-
ве. Всеки път, когато завали сняг, баба се 
връща. И е толкова жива. Жива! 

 

Леки снежинки 
лягат нежно в дланта ми. 
Душата топлят. 
 

СЛЪНЦЕ  В СТАЯТА 
 

С цветни бои ти, 
мое детство, рисуваш 
нечие бъдеще. 
 

Трите ми момчета много обичат да 
рисуват. Но не как да е, а заедно. Състе-
зателните коли спират да бръмчат. 
Затварят се с шумолене шарените книж-
ки. Оловните войничета покорно влизат 
в шкафа. Тишина обгръща целия свят. И 
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аз притихвам в очакване. Момчетата 
приготвят моливи, споглеждат се закач-
ливо. Лягат на пода един срещу друг – 
глава до глава. Рамо до рамо. С телата си 
образуват слънце с три лъча. Стаята 
грейва от братската доброта, а на моето 
лице засиява щастлива майчина усмив-
ка. На листата се появяват сини морета и 
алени платноходи. Оживяват динозаври 
и лъвове. Сред високи планини разцъф-
тяват пъстри цветя. И над цялата  
феерия от образи и картини топло над-
ничат слънца, слънца. Съвсем като 
истински. 

Пръстчетата са неумели, но детското 
старанието – огромно и завладяващо, 
стопля деня ми. Чувствам се толкова 
щастлива, когато подреждам накрая 
изложбата. Постоянно се питам: „Колко 
голяма може да бъде една надежда или 
една обич?” 

Зрънцето вяра, което посяват малките 
ръчички, покълва. От него избуяват три 
здрави и силни дървета, впили здраво 
корени в бащината земя.   

 

Грее слънце в мен, 
децата стават мъже. 
Под дъгата –зрял плод. 
 

НОЩЕН ПОКОЙ 
 

Есенен тих вятър. 
Бледи сенки играят –  
жива вселена. 
 

Над реката тополи изправят огнени 
снаги като свещи. Песенно потрепват 
листа… Шумоленето прегръща залеза и 
го оцветява в червено. Скоро светът ще 
заспи под звездна огърлица. Ще сънува 
крила на птици и топли дъждовни кап-
ки.  

 

 

Сънят носи мир. 
Няма спомен дори от 
мъгли. Щастие. 
 

БАБИНИТЕ ПЛИТКИ 
 

Годините се нижат – броеница от ми-
гове. Преживяваме и добро, и лошо. 
После забравяме лошото, а доброто дъл-
го ни топли. Човещина е, неподправена 
и вечна… 

 

Затварям очи. 
Парне  ли ме споменът, 
значи съм жива. 
 

Дълго не бях ходила в родното село 
на майка ми. Отдавна там не живее ни-
кой. Силно се вълнувах от предстоящата 
среща със стария дом.  

Едва открих мястото – буйна гора из-
пълваше двора, където преди цъфтяха 
дъхави цветя и ехтеше детски смях. Със 
свито сърце, пълно с живи спомени, се 
насочих към вратата. Но … врата няма-
ше. Зееше огромна дупка. И прозорците 
липсваха. Нямаше ги шарените черги и 
ракли, уютните кревати... Лепкави ръце 
бяха изнесли всичко. Не бях виждала 
такава крещяща празнота. В един ъгъл 
насълзените ми очи откриха малко вър-
зопче – избеляло и прашно. Стори ми се 
до болка познато. Разрових миналото в 
себе си и краката ми се подкосиха. Взех 
го в ръце, развих го разтреперана и пред 
мен се показаха… бабините плитки. 
Дълга била косата ѝ, до коленете - огне-
но червена и гъста. Нямала време от 
деца и кърска работа да се сплита всеки 
ден. Отрязала плитките и с нежност ги 
завила в кенарена кърпа. Докато бях 
малка баба често ми показваше свидния 
спомен. И разказваше, разказваше…  
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Глътка минало - 
жълтите снимки говорят. 
Свята вечност. 
 

Сега прегръщам с трепет тази оста-
нала съкровена частица от предците ми. 
Чувам думи –  бисерни капки. Пулсират 
в душата и носят живец. Пълно е сърце-
то ми с обич и гордост. Родовата памет 
не е изгубена.  

 

Сълза за сбогом. 
Вятър притчи разказва. 
Миг незабрава. 
 

ЛЕТОБРОЕНЕ 
 

Ден рожден – ново 
начало на сбъдване. 
Вино с мехурчета. 
 

Звън на чаши с шампанско. Лицето 
грее в усмивка. Дали мечти се раждат в 
мислите? Или спомените пишат равнос-
метка? Моливчето на годините оставя 
резкѝ върху миговете. Погледи, ръце, 
искрят пламъчета. Топло е. На сърцето е 
топло. Израствам нагоре. До небето сти-
гам. А за там още е рано. 

 

Небето ме вика. 
Зачертават се грешки 
от прошката. 
 
 

ФАЛШИВИЯТ ГРОБ 
 
ХРИСТО ИВАНОВ 
 
- Хайде, ставай, Ичо! – събужда ме дя-

до Христо – Опържил съм ти филийки.  
Дядо добре знае, че много обичам 

пържени филии и когато съм болен това 
е единственото, с което може да ме из-
куши да хапна нещо. Но сега е лято и аз, 
слава богу, не съм болен, защо ли е ре-
шил да ме глези? Може би ще иска да 
свърша нещо?  

Тук искам да кажа, че баба ми беше 
починала, когато съм бил на две години 
и по тази причина за мен се грижеше 
дядо. На младини ходил по чужбина 
като градинар, та се научил да готви. 
Мъжете от поколението на дядо ми в 
ранна пролет отивали по Дунава до Ви-
ена и Будапеща, а с влак до Букурещ, 
Прага, Берлин, където наемали земя и 
отглеждали зеленчуци. Те са научили 
Европа на зеленчукопроизводство, а 
техните предци са го научили от гърци-
те в Цариград. Там, в чужбина, не 
вземали със себе си жени и сами си при-
готвяли храната. 

Похапвам си филийка с маджун, кой-
то мама вареше всяка есен от захарно 
цвекло, а дядо ме пита: 

- Ще дойдеш ли с мен на гробищата? 
Решил съм да почистя гроба на баба ти, 
че идва черешова задушница… 

- Е, иска ли питане? – отговарям аз – 
Като знам какъв змиярник са гробищата, 
как ще те оставя сам. 

Отидохме на гробището, дядо ми 
чисти гроба, а аз гледам паметника на 
съседния гроб и ми прави впечатление, 
че човекът е починал млад. Викам: 

- Дядо, този чичо Недялко от какво е 
умрял толкова млад? 
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- Убиха го на фронта, ама това е 
фалшив гроб. 

- Как така е фалшив?! 
- Ами гробът е празен, човека са го 

погребали в Унгария, кой ще ти транс-
портира убитите войници до родните 
места? Майка му искаше, да има къде да 
запали свещ и заринаха едно сандъче с 
негови дрехи… 

* * * 
Минаха много години. 
На един помен на починал близък 

бях седнал близо до кумеца на чичо, 
който се казваше Марин Христов. Не си 
спомням как разговорът се завъртя, но 
стана дума за загиналите наши съселяни 
на фронта – чичо Марин беше участвал 
във войната в Унгария. Споменах за 
фалшивия гроб на Недялко Донев, кой-
то е до гроба на баба. Чичо Марин каза, 
че смъртта на Недялко е мистерия. И 
замислен продължи: 

-Той не беше на първа линия. Беше 
командир на сапьорен взвод. Видяхме се 
предния ден в една гора, в тила, където с 
взвода си проправяше път, като режеха 
дървета. Налагаше се някои от пъновете 
да взривяват с динамит, но от такъв 
взрив на дърво трудно ще убиеш човек. 
Затова, съмнявам се, че го убиха комиса-
рите. Недялко преди Девети беше 
активен легионер. А на фронта ставаха 
такива неща. Там беше идеално място за 
разчистване на сметки. Никой не знае 
колко от водещите се „загинали на 
фронта“, са загинали при такива обстоя-
телства… Бог да ги прости!  

* * * 
Минаха много години и от този раз-

говор. Чувствах се длъжен да напиша 
това, което чух, за да го знаят и нашите 
наследници, защото живите участници в 
събитията почти измряха. 

ТЪРСАЧИ НА НАДЕЖДА 
 

ЦОНКА ВЕЛИКОВА    
 

ПРОШКА 
 
В кварталното кафене възрастен мъж 

четял вестник и пиел сутрешното си 
кафе. Срещу него, на същата маса, мла-
дият мъж, който замислено ядял 
сандвич, съвсем неочаквано, сякаш на 
себе си казал: 

– Господине, да знаете каква беда ме 
сполетя? 

Възрастният мъж никак не му се пон-
равило, че непознатият така неуместно 
се натрапва. "Човек никъде да няма спо-
койствие! – помислил си – Откъде 
накъде, тоя сега ще ме занимава с проб-
лемите си? Да не съм му изповедник?" – 
И без да откъсва поглед от вестника, 
троснато изрекъл: 

– Няма как да знам! – и тъкмо да до-
пълни – А пък и никак не ме интересува! 
– чул. 

– Спречкахме се с татко. – почти изп-
лакал младият мъж. 

„Голяма работа! Всички синове поня-
кога се спречкват за нещо с бащите си.“ –  
с досада помислил възрастният и се на-
дигнал да се премести на друга маса, но 
като видял болката в очите на младия, 
неволно попитал: 

– И за какво?  
– Всъщност сега, дори не мога да си 

спомня съвсем точно за какво. Той каза 
нещо, аз друго. После разни неща казах-
ме.  

После... После си тръгнах. Следващи-
те дни бях претоварен от работа и нямах 
време да му се обадя. След няколко дни 
осъзнах, че и той не ми звъни, а пък се 
чувахме по няколко пъти на ден. Сърдит 
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е значи. Почвам да се ядосвам. Намерил 
време да се сърди! Той пита ли ме колко 
проблеми имам, та сега да ме тревожи и 
с неговите сръдни? И не звъннах. Не 
звъннах, защото си помислих, че ако сега 
ми каже не каквото ми се иска, нещата 
ще се усложнят. По-добре да изчакам. 
Като му мине, сам ще се обади. Така 
минаха още няколко дни, но той не 
звънна.  

Осъзнах, че работата е сериозна. Ня-
ма да се оправи по телефон. А пък 
толкова го обичам, че сърцето ме прис-
вива. Непрекъснато си представях как 
като се поосвободя, ще напазарувам, ще 
отида да го видя и още от вратата ще го 
прегърна. Ще изпием по чаша вино и 
всичко ще е по старому. Така де! Баща и 
син сме. Пък и друг път се е случвало и 
все ни е минавало.  

Татко не се обажда, а времето си вър-
ви. Детето се разболя, наложи се да 
замина в командировка. Като се върнах 
реших без всякакво отлагане да отида 
още на сутринта. И няма значение кой 
прав, кой крив, прошка ще поискам.   

Младият мъж млъкнал и дълго не 
проговорил. Възрастният не издържал: 

– И отидохте ли?                                       
– Отидох.  
– Извинихте ли се? 
– Извиних се.  
– А той?  
– Не ми отвърна. 
– Идете пак! Какво толкова? 
– Отидох. Почти всеки ден ходя и ви-

но нося, и цветя и всеки път прошка 
искам, но той не ми отвръща. 

– Защо, чак толкова ли е сърдит?  
– Защото същата нощ, преди да оти-

да, починал. И сега, колкото и пъти да 
искам прошка, няма кой да ми я даде. 

– Значи и ти по трудния начин си разб-
рал, че това за което днес ни се струва че 

има предостатъчно време, утре може да се 
окаже, че вече е твърде късно...  

Двамата мъже се умълчали, всеки по-
тънал в собствените си мисли.  

 

КУЧЕТО, ЧИЙТО СТОПАНИН СЕ 

ИЗГУБИЛ                                           
 
Сутринта стопанинът извел кучето си 

на разходка.  
Следвали отдавна установения от 

двамата маршрут. От време на време 
стопанинът казвал нещо, кучето му отв-
ръщало и както всякога се чувствали 
щастливи до мига, в който омразната 
кутия в джоба на стопанина иззвъняла. 

Кучето ненавиждало тая противна 
кутия, защото всякога докато разговарял 
с нея, стопанинът така се заплесвал, че не 
му обръщал никакво внимание.  

Преставал да му говори и съвсем не го 
чувал. Сякаш обсебен от разговора с 
кутията, стопанинът и сега вървял, смеел 
се, говорел някак прекалено нежно. Точ-
но това прекалено нежно говорене никак 
не се нравело на кучето. Било му обидно. 
Чувствало се пренебрегнато. Пристъп-
вало огорчено с увиснала глава и 
клепнали уши, а стопанинът дори не го 
поглеждал. Бил спокоен, защото знаел, 
че кучето му никога не се отклонявало. 
Не се налагало да го подканя, да му под-
виква или подсвирква.  

Днес обаче, съвсем за кратко, се заг-
ледало в двама мъже, които взаимно се 
обвинявали докато разтървавали кучета-
та си, а когато се обърнало, стопанинът 
му го нямало. Нямало го, защото увлечен 
в разговора с кутията, неволно кривнал 
по някаква уличка извън маршрута. 
Вървял, говорел нежно и се смеел, докато 
дошло време да отиде на работа.  

И отишъл, съвсем забравил за кучето 
си.    
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Понеже за първи път се случвало сто-
панинът му да се изгуби, кучето не 
знаело как да постъпи. Стояло и чакало, 
докато си помислило, че стопанинът 
сигурно се е прибрал в къщи и сега се 
ядосва, че него го няма. Решило да се 
върне. Върнало се и дълго лаяло пред 
къщи, но и тук от стопанина нямало и 
следа. После наумило, че все пак го чака 
на мястото където се изгубил.  

Кучето цял ден притичвало ту до 
вкъщи, ту до мястото където господарят 
му се изгубил, а когато се стъмнило, на 
няколко пъти му се сторило, че го вижда 
в далечината и хуквало натам, но  все се 
оказвало, че се е припознало. Цяла нощ 
обикаляло тревожно града и се ядосвало: 

– Какво му стана на тоя човек? Като 
хвана тая глупава кутия и той оглупя. А 
дали пък Не е тръгнал след някоя разго-
нена женска? То това с разгонването е 
голямо главоболие. Ние поне само по 
веднъж в годината, и пак не ни е лесно, а 
стопаните постоянно. А дали и самата 
кутия не е разгонена? Но аз какво да 
правя сега? Къде да го търся? Как да го 
намеря?  

Вечерта, като не го заварил вкъщи, 
стопанинът се сетил за кучето и крайно 
разтревожен тръгнал да го търси.  

Като не го намерил до сутринта, раз-
лепил обяви с обещание за голяма 
награда, ако му го върнат.  

През следващите дни, кучето твърде 
много се отдалечило от местата, които 
познавало, и вече не могло да намери 
пътя към къщи. И понеже непрекъснато 
валяло, се свивало на сушина където му 
падне. Мократа му козина се набила с 
прах, а като изсъхнала се слепила на 
фитили и вече никак не приличало на 
онова гледано и уверено куче от снимка-
та на обявата. И не било възможно някой 
да го разпознае. 

Времето минава, но кучето не преста-
ва да броди по улиците, за да търси своя 
стопанин. И не спира да се тревожи да 
не би нещо лошо да му се е случило. 
Всички сме го срещали. Едно такова 
неугледно и мръсно куче с безнадеждно 
тъжни очи. И не мислете, че е безпри-
зорно.  

Просто неговият стопанин взел, че се 
изгубил заради разгонената кутия.   

 

ПЪРВОТО ПИСМО 
                                                                         
Момиченцето стояло скрито зад пер-

дето, гледало през прозореца към 
звездите, ронело сълзички и едва чуто 
шепнело: 

Мамичко, вече се научих да пиша и 
сега не само ще ти говоря, но ще ти пи-
ша и много писма. Все още ми е малко 
трудничко, но като започна съвсем доб-
ре и бързо да пиша, всяка вечер, на 
стъклото на прозореца, ще ти залепвам 
дълго, дълго писмо, а ти, нощем докато 
спя, ще можеш по колкото пъти искаш 
да си го препрочиташ. Така баба няма да 
ми се кара, че пак не спя. Тя, баба е мно-
го чудна. Уж ми се кара и се прави на 
много сърдита и ядосана, а започва да 
плаче. Татко като чуе и той идва и също 
започва да плаче. Разплакват и мен, а 
после ме утешават. Чудя се защо плачат, 
след като и двамата все повтарят, че съм 
най-щастливото дете в класа, понеже 
само моята майка е звезда. Тогава те защо 
не са щастливи? Но, мамичко, понякога 
ми се иска поне един ден да не съм чак 
толкова щастлива. Да ме хванеш за ръ-
чичка и да ме заведеш на училище, 
както всички други майки водят децата 
си.  Поне един ден! Поне един ден! Но, 
ако това няма как да стане, можеш ли 
поне веднъж да се приближиш до про-
зореца на стаята ми, за да те видя. 
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Понеже като гледам толкова много май-
ки на небето не знам коя точно 
звездичка си ти. Баба казва, че която ми 
се усмихне, тази си ти. Но никоя звезда 
не ми се усмихва, а всички само ми на-
мигат. Баба казва също, че нямало 
значение дали знам коя си, нали ти ме 
виждаш и ми се радваш и от радост све-
тиш още по силно. Та да гледам коя 
звездичка свети най-силно. Само че аз 
като гледам дълго към небето или започ-
ват да ми се премрежват очите, или ми се 
доспива, или ми потичат сълзите.  Затова 
през деня, когато няма да ми се спи, ще 
ти пиша писма, а ти през нощта, когото 
спя, ще си ги четеш. Нали, мамичко! 

А сега залепвам на стъклото първото 
си писмо до теб. 

„Честит празник, мамо! Ели“ 
 
 
 
 
 
 

САТИРИЧНА ПРОЗА 
 

PRO DOMO SUA 
 
МАЯ ЦЕКОВА 
 
* * * 
Любовта е химия, внимавай да не 

объркаш съставките, че може да ти 
гръмне лабораторията. 

 

* * * 
Ако нещо не ти е по вкуса или си в 

грешния ресторант, или си на диета. 
 

* * * 
Излезеш ли вън от себе си, после мо-

же и да не се намериш. 
 

* * * 
Не си ли от нестинарките, по добре 

си кротувай край печката. 
 

* * * 
Започва ли един мъж да се смята за 

Парис, а е забравил Хубавата Елена, чака 
го Троянския кон. 

 

* * * 
Където всичко е нагоре с краката, ни-

кой не се интересува какво имаш в 
главата. 

 

* * * 
Докараш ли жена до солени сълзи, 

солено ще ти излезе. 
 

* * * 
Всяко леко отношение в семейството, 

води до тежки последици. 
 

* * * 
Когато жените най-сетне си извоюват 

всички мечтани права, за мъжете ще 
останат само задълженията. 
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* * * 
Днешният Сизиф е много по-зле от 

митологичния - тика не камък, а сили-
конова Пепеляшка. 

 

* * * 
Не се увличай по последния вик на 

модата - не знаеш какво ехо ще те удари. 
 
* * * 
Колкото е безплатно да си добър, 

толкова е скъпо да си лош. 
 
* * * 
Когато жената прекали с опитите да 

одомашни един мъж, той може и да по-
дивее. 

 

* * * 
Ако в семейството мъжът все гледа да 

е дявол, рогата са му гарантирани. 
 

* * * 
Пред лека жена всеки мъж се тежка-

ри. 
 

* * * 
Около мамино детенце , мома не се 

върти. 
 
* * * 
Около всяка независима жена е пълно 

със завистници. 
 
* * * 
От животни сред хората, вече ми идва 

да хвана гората. 
 
* * * 
Плоският мъж марширува и под че-

хъл. 
 
* * * 
Жената дявол винаги разчита на сла-

бите ангели на мъжа. 
 

* * * 
Любовта замръзва, разгори ли се ма-

териалното. 
 

* * * 
Песента на търсещият жена по фор-

ма, преминава в плач от съдържанието.  
 

 * * * 
Спящата красавица вече не чака  це-

лувката на принца - събужда се само от 
мерцедес и вила.  

 

* * * 
Човекът със силен дух не се интересу-

ва накъде духа вятъра.  
 
* * * 
При продължителен живот сред ко-

кошки и истинският мъж може да 
изкукурига.  

 
* * * 
Женската усмивка железни врати от-

варя, особено тия с изтъркани панти.  
 
* * * 
Любовните триъгълници обикновено 

са резултат на приятелски кръгове.  
 
* * * 
Жена без работа - не ти е работа, на-

мира си работа, все където не й е работа.  
 
* * * 
Бягай за здраве от мъж с дебела глава, 

падащ си по тънката част.  
 
* * * 
Колко много ниски сгради по висо-

ките етажи на властта!   
 
* * * 
Изгърмиш ли си барута, ще видиш 

гръм от ясно небе. 
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АФОРИЗМИ 
 
НИКОЛИНА ПЕНЕВА 
 
* * * 
Вино, храна и любов – постигнал си 

всичко. 
 
* * * 
Не надничай в грозотата, пази си 

очите и сърцето! 
 
* * * 
Ако десницата държи инструмента, с 

който работиш, 
и това ти стига за ореол. 
 
* * * 
Ако не се смилиш над онеправдания, 
с това си подписваш присъдата. 
 
* * * 
Ял, пил и се веселил – реална заплата. 
 
* * * 
Ако ръцете са празни, но очите –

пълни, пак е богатство. 
 
* * * 
Трагедия – някога беше дърво, сега е 

пън. 
 
* * * 
Във всяка вест има зърно истина – на-

мери я! 
 
* * * 
Понякога в суматохата се намира и 

добър приятел. 
 
* * * 
Не се страхувай от завистниците – по-

добре вложи труд,  
за да остане нещо смислено. 

 
* * * 
Даваш ли непрекъснато прошка, ви-

наги ще има път пред теб. 
 
* * * 
От работата не се бяга, трябва да во-

диш преговори с нея. 
 
* * * 
Думите говорят за човека, особено 

написаните. 
 
* * * 
Патроните на някои са халосни, но 

все пак са знак. 
 
* * * 
Думите на политика са винаги нераз-

брани и това е закрилата му. 
 
* * * 
Обединят ли се двама политици, не-

щата загрубяват. 
 
* * * 
Вземат ли ти думата, ще се оплетат в 

лъжи. 
 
* * * 
Човешко право си е да вземаш какво-

то ти се полага. 
 
* * * 
Работохоликът никога не слага черта 

на работата си. 
 
* * * 
Направиш ли отскок в дейността си, 

винаги се оглеждай за последствията. 
* * * 
Писател под прикритие – подписва се 

с псевдоними. 
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* * * 
Лошо е, ако те осени красива мисъл, 
а да няма с кого да я споделиш. 
 
* * * 
Наредят ли те сред птиците – време е 

вече да спреш да кукуригаш. 
 
* * * 
Парите трябва да ни стигат за един 

живот – останалото не ни е нужно. 
 
* * * 
Ако подадеш ръка на някого, на теб 

Бог ще ти подаде десницата си. 
 
* * * 
И лошият език може да сервира по 

някоя истина. 
 
* * * 
Брадвата се изпробва върху този, кой-

то я е направил. 
 
* * * 
Не се отказвайте от обичайните неща 

и животът ще изглежда прост. 
 
* * * 
Ако тръгнеш на път, няма да видиш 

нищо, 
щом носиш разочарованието у себе 

си. 
 
* * * 
За влюбения човек романтични са и 

звуците на капчуците. 
 
* * * 
Не прави грешки този, който нищо 

не прави. 
 
* * * 
Дните изтичат, старост навличат. 
 

* * * 
Човек се познава какъв е, още щом си 

отвори устата. 
 
* * * 
Неизреченият комплимент е като не-

изядена ябълка. 
 
* * * 
Щом царуваш в собствените си фан-

тазии – ще бъдеш какъвто си искаш. 
 
* * * 
Освен ако не е психолог, третият е 

винаги излишен... 
 
* * * 
Всяка полуотворена врата и кани, и те 

предупреждава. 
 
* * * 
Който обърква живота на мнозина, 

понякога го наричат лидер. 
 
* * * 
Не стой на чуждия път – да не обър-

каш собствената си посока! 
 
* * * 
И избраните хора правят грешки, 

техните дори са пагубни... 
 
* * * 
Любимото лице трябва да е близо до 

очите. 
 
* * * 
Не съблазнявай, а подарявай! 
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МИНИАТЮРИ 
 
СТОЯН МИХАЙЛОВ 
 

БЕЗДЕЛИЕ 
 
Едно магаре днес скучае,  какво да 

прави то не знае. 
Докато питаше главата, претъркули 

се из тревата.  
Но скрити острите бодили, му кожата 

до кръв пробили. 
И хукна дългоухи Марко, не го уп-

лаши слънце жарко. 
То бяга тъй до сетни сили, като че бя-

ха го пребили ... 
Понякога едно безделие,  само ти но-

си ръкоделие. 
 

ЗА ДОБРИНАТА 
 
Дойде със дълъг нос,  днес на балкона 

кос. Със човка чука, чука – дочуйте че 
съм тука! Аз сипах му трошици, налях 
му и водица... А косът пак си чука –
приятел твой съм тука!  

Със добрина сърдечно Свята,  ей хора 
ще спасим Земята! 

 

ЗА ПРИСМЕХА – ДОСТОЙНО 
 
Самотен дъб с високи клони от вятър 

правеше поклони. 
Той с временна усмивка бледа, невз-

рачно червейче съгледа: „Къде ти твар 
едва родена, се носиш бавно устремена?” 

Но червейчето за награда, словесна 
му дари награда: „Подуших рухнали 
корички от дъб пропаднали самички. С 
един столетник ще се боря – след време 
цял ще го съборя!” 

 

ВИВА ЛА МУЗИКА 
 
Приседнал на една пътека с кавал си 

свиреше човекът... 
Поспираха край него хора дори без 

никаква умора. И лееше той нежни зву-
ци – запели пролетни капчуци... 

Душите галеха тъй леко, като камба-
ни отдалеко! 

Не бе човек, а притча стара, сърцата 
към добро ни кара – безкористната доб-
рина,  отдавна не е новина! 

 

  ТРЕСАВИЩЕ И КАНАРА 
 
Стърчаща  канара веднъж, след сил-

ния проливен дъжд надменно поглед 
долу впери – едно тресавище намери... 

 Тогаз, в комично излияние изсипа 
своето послание – „че всичко вижда от-
високо, а да си низко е жестоко!” 

Тресавището се изкиска на таз обида 
толкоз низка и без дори да се забави 
премъдри думи му отправи: „Със вятър, 
слънце си играя – сега и теб ще издълбая, 
че ти от страх след земетръса, в едно 
тресавище закъса! 
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КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 
 

ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА 
 

ПРОБУЖДАНЕ 
 
ПАВЛИНА ПЕТКОВА 

 
За книгата на Димитър Владов „Пробуждане“, 

изд. АБАГАР, В. Търново, 2020 г. 
 
Самото заглавие на поетично-

прозаичния сборник говори за преход-
ния период, в който живеем. 

 

 
 

Поместените творби показват голе-
мия скок, който авторът прави между 
първата си книга – „Философия на разо-
чарованието“ /2013 г./ и настоящата. 
Осъзнатостта на времето, в което живее, 
професията, която задължава, неговата 
точна и вярна преценка и обективността 

на духовния му труд дават нов облик на 
творбите му.  

За разлика от много млади хора Мит-
ко притежава богат речников запас, 
който предава благозвучност и красота 
на изказа му.  

Книгата се състои от две части – пое-
зия и проза.  

Първата част включва стихотворения, 
които оприличавам на поеми – „Новият 
Левски“, „Писмо на иракчанина до аме-
риканеца“, „Аз съм евроатлантик“, „Към 
българските реалити звезди“, „Момиче-
то с диплома за висше“, „Към Русия“, 
„Към хората на перото“, „Вярващите 
атеисти“ и „На Г. П.“  

Във втората част намират място раз-
казите му – „Ръчно набрани ябълки“, 
„Най-хубавите ръце“, „Борба“, „Петър и 
Иван“, „Манекенка“ и „Клиент от Анг-
лия“.  

Те са насочени най-вече към младите 
поколения, за които са чужди нравстве-
ните норми. През призмата на тяхното 
огледало те виждат изкривените и преи-
начени морални ценности на българина. 
Дали за това не са виновни големите 
амбиции на родителите, които искат да 
направят от децата си вундеркинди?  

Прочетете книгата и сами ще се уве-
рите колко увлекателна и завладяваща е 
всяка творба! 

Пожелавам на Димитър Владов да се 
изкачва умело към литературните вър-
хове! 
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ОЗАРЕНИ ОТКРОВЕНИЯ 
 

ПАВЛИНА ПЕТКОВА 
 

За книгата на Тодорина Гърдева 
„Неизмислен свят“, 2021 г. на изд. ИК ЗИП- ЕООД  

 

Познанството ми с Тодорина Гърдева 
е задочно, свърза ни наш общ приятел, 
който вече не е сред нас. Книгата „Неиз-
мислен свят“, редактор на  която е 
Надежда Захариева съдържа разкази, 
очерци и отзиви за книги, които са я 
развълнували. С тях авторката ни по-
вежда в своя свят – реален и преживян. 

 

 
 

Книгата е разделена на няколко ци-
къла – „Хора с озарение“, „Семейна 
хроника“, „Пъстри като мъниста“ и 
„Моят прочит в писма до:“ 

Първата част „Хора с озарение“ още в 
самото начало проличава патриотичния 
дух на авторката. В разказа „За да се на-
ричам българин, дъще“ действието се 
развива по долината на река Места – 
село Долни Броди, недалеч от мястото, 
където днес се пресича българо-гръцката 

граница. Селото е известно още от пос-
ледната четвърт на IX век, но през 
годините преминава ту под българска, 
ту под гръцка власт. Кметът на селото 
Стоян Зортев повежда част от жителите, 
за да си дойдат завинаги в Родината. И 
когато на тия изгнаници искат да впи-
шат в паспортите им „македонско“ 
гражданство, той ще изрече на дъщеря 
си: „Защо твоят баща остави в Долно 
Броди кметския стол, къща на три ката, 
триста глави кози и овце, мандри и „ми-
ни“ за дървени въглища? Защо дойдох и 
се заселих на това голо поле? За да се 
наричам българин го направих! И деца-
та ми да са българи. Само за това!.... няма 
тракийци, добруджанци, македонци! 
Има български народ!“ 

По-нататък авторката ни повежда 
към театралната сцена, където със само-
ирония разказва за своето „влюбване“ в 
красивия и голям български  актьор 
Спас Джонев. За малко не попада под 
колелата на автобуса, вглъбена и все още 
опиянена от Шилеровата постановка 
„Коварство и любов. Отвежда ни до град 
Торун, където Драматичен театър „Дава 
Огнянов“ с директор з. а. Васил Попили-
ев обира овациите на полската публика с 
моно спектакъла „Лазарица“ на Йордан 
Радичков. Вълнуваща е съдбата, която 
събира Тодорина с младия шлосер Ки-
рил Господинов, който става неин 
доведен брат. За първите му стъпки и 
възхода му на театрална сцена, превъп-
лътен в редица знакови роли – в Спиро в 
„Тримата от запаса“, в „Момчето си оти-
ва“ и „Не си отивай“, заедно с Невена 
Коканова, Рангел Лелин в „Баш майсто-
ра“.  

Вълненията, съпътстващи дългого-
дишното й приятелството с писателката 
Надя Кехлибарева.  Авторката ни запоз-
нава и със спомените си за човека с 
голямо сърце и душа – капитана далечно 
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плаване по р. Дунав - Тодор Шахтанов, 
за юриста Димитър Ангелов, който е 
работил като цигулар и преподавател.  

Във втората част, озаглавена „Семей-
на хроника“ авторката ни открехва 
вратата, през която надничаме и ставаме 
свидетели на любовта в семейното ог-
нище, на родовата памет, на нелепи 
моменти, които с усмивка предава на 
страниците на книгата си. До нейното 
рамо и спътник в живота стои един 
прекрасен мъж, съпруг, баща – инж. 
Атанас Гърдев. С усмивки завършва раз-
казът й – кой би направил по хубава 
греяна ракия от него?  

В „Гостенка от Холивуд“ откриваме 
скъпи човешки ценности, които са тол-
кова далечни за друг един лъскав и 
измислен свят: „В грижи и недоимък 
бяха създали това задружно семейство, в 
което имаше доверие, обич и топлина. И 
че Велика имаше в живота си радост и 
защита. А тя, богатата американка с осем 
гарсониери в Холивуд, има празно се-
мейно гнездо и самотен живот...“ 

С толкова много самоирония ни под-
нася своите „усмихнати“ спомени, в 
които не всяко семейство може да си 
позволи шевна машина, според финан-
совите си възможности, но всяка една 
жена може да прави това, което най-вече 
умее. „Ружи, ружи“, наглед една толкова 
популярна песен е лирико-драматична 
изповед на авторката. Все в същия сати-
ричен тон продължават следващите 
творби „Семейна сага с кралски прив-
кус“ и „Кауза не съвсем редута“. 

„Пъстри като мъниста“ е наниз от ко-
лоритни разкази, които са включени в 
третия цикъл. В няколко от произведе-
нията неотменно е присъствието на 
гълъба – вестоносец на мир, доброта, 
вест от невидимо за нас измерение - „За 
градските  гълъби емоционално“, „Ди-
лема“ и „Почти импресия“. За разлика 

от другите птици той вещае  добра по-
личба и очакваш да ти се случи нещо 
хубаво. Всяко гукане ти обещава година 
живот и заслушаш ли се, успокоява нер-
вите по-добре от лекарство. Гълъбът е 
символ на семейно щастие и тук на пре-
ден план излиза гръцката митология, 
след което следва съпоставката с гълъба 
от библейския потоп и не на последно 
място са гълъбите, които рисува Пабло 
Пикасо в знак за мир на земята. 

Сега живеем във време, когато хората 
все по-често се поздравяват по повод и 
без повод с емотикони или електронни 
картички, което лишава получателя от 
прекия допир с хартията. В „Моите кар-
тички“ открих много от себе си. Аз 
самата все още обичам да правя ръчни 
картички, в които влагам много любов. 
Една част изпращам на приятели, а те на 
своите, друга част давам за благотвори-
телност. През годините съм запазила 
голяма част от тях и от различни точки 
на света, които често препрочитам. На-
вярно и с авторката е така. Успоредно 
със спомените, предизвикващи тези хар-
тиени пратеници,  

Т. Гърдева ни запознава с появата на 
първата поздравителна картичка, създа-
дена в Лондон през 1843 г., а в България 
този начин се възприема след Освобож-
дението ни от турско робство, 1878 г.  и 
по-точно в град Русе. И след разсъжде-
нията на авторката какво означават 
пожеланията, които отправяме с нашите 
поздрави, стигаме до картичката изпра-
тена до нейните сестра и зет. С много 
ирония и усмивка те тълкуват нейните 
думи за невиждан берекет като намек, че 
тя, въздържателката, навярно е свърши-
ла ракията.  

В „Лъвици в градската джунгла“ ни 
запознава със седемте неизменни прия-
телки, сред които е и Т. Гърдева, които 
си споделят проблемите и радостите на 
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срещите си. И тук писателката споделя: 
„Смехът ни действа оздравително, защо-
то се смеем преди всичко на себе си.“ 
Какво друго остава на тези жени, когато 
децата и внуците им са разпръснати по 
света. И седемгодишното внуче на една 
от „лъвиците“ на рождения си ден спо-
деля от Брюксел: „.. аз искам в България 
и да живея в твоята къща!“ Никак не са 
малко жените, на които от този прочит 
сълзи ще премрежат погледа им. Под 
талантливото перо на авторката про-
дължаваме да се пренасяме ту в 
компанията на нейните съседи, прияте-
ли, ту сред комшийските отношения в 
едно балканско селце, където старото 
прокъсано въже е по-важно в отношени-
ята между хората и очакванията за 
прошка да възстановят добруването  
помежду си. 

Четвъртата част е отредена на прочи-
та, вълненията, размислите, които са 
породили в авторката книги от други 
писатели: „Портрети от близо“ на Бо-
рислав Байчев, от Валентин Караманчев 
– два тома „Събрано“, стихосбирката на 
Димитър Христов – „Песни – тъги и наз-
дравици“, „Отключени мигове“ на 
Павлина Иванова. Сред  тях е и моята 
книга, посветена на милосърдната сестра 
баронеса Юлия Вревска „Обичаме те, 
Юлия!“, стихосбирката на Петя Цолова – 
„77 любовни писма до поискване“ и „Из-
вървени пътища, есенни пътеки – 
лирика, проза, отзиви“ на Петър Донев-
ски. Честно изразено читателско мнение 
и искреност, изразена в писма до съот-
ветните автори! 

За мен това е първа среща с творчест-
вото на Тодорина Гърдева. Възхищавам 
се от таланта и умението й по такъв зав-
ладяващ начин да пресъздава наглед 
толкова обикновени и в същото време 
толкова величествени човешки ценнос-
ти! На добър път! 

ФИЛОСОФИЯ  

И ОБЩЕСТВО 
 

ПАМЕТ 
 

ЕДНА ГОДИНА БЕЗ ПОЕТА И 
ПИСАТЕЛЯ ХРИСТО ЧЕРНЯЕВ 

 
ПАВЛИНА ПЕТКОВА 
 

На 8 януари 2022 г. се  навършва една 
година, откакто ни напусна българският 
писател и поет Христо Черняев. 

Христо Иванов Бонев, познат и под-
писващ се под своите литературни 
творби с псевдонима Христо Черняев, е 
роден на 03.02.1930 година в морската ни 
столица Варна. Семейството му се пре-
мества да живее в родното място на баща 
му – село Горна Манастирица, сега град 
Борово, Русенско в сърцето на ширнала-
та се хлебородна Дунавска равнина. 

След завършване на основното си об-
разувание продължава гимназиалното 
си обучението в градовете Бяла и Русе. 
Като учител по български език и литера-
тура в беленската гимназия постъпва 
големия български поет Иван Кръстев, 
който несъмнено е помогнал за изграж-
дането на Христо Черняев в пътя на 
творческото писане.  В русенската гим-
назия учител му е един от най-добрите 
литератори  в града, поетът Стефан 
Епитропов, дългогодишен ръководител 
на литературен кръжок при читалище 
„А. Кънчев“. В кръжока са членували 
поетите Стефан Цанев, Иван Цанев, 
Владимир Попов, Николай Желев, Вио-
лета Консулова, Христо Черняев, Петър 
Алипиев и др. изявени писатели.  
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Завършва школата за запасни офице-
ри във Велико Търново и в продължение 
на десет години служи в армията като 
строеви офицер и военен журналист. 
Работил е в редица вестници и списания. 
Носител е на орден „Св. Св. Кирил и 
Методий“ и на Голямата литературна 
награда „Варна“, какво и на множество 
литературни отличия. Бил е отговорен 
редактор на редакция „Българска лите-
ратура“ в Националното радио (1964), 
завеждащ отдел „Поезия“ във вестник 
„Пулс“ (1965-1970) и в списание „Пла-
мък“ (1970-1976). Член на Съюза на 
българските писатели. 

Автор е на близо четиридесет книги, 
написани от талантливото и вещо перо 
на Хр. Черняев, които оставят дълга и 
трайна диря в българската литература. 
Факт за това е и поредната книга на пи-
сателя „Перо, натопено във времето” - 
биография, изповед, срещи, перипетии 
и т.н., достигнал до своеобразния образ 
на своята художествена зрялост. Пос-
мъртно излезе и книгата му „Из 
дневника на писателя“, с която ни заве-
ща своите спомени. 

Като своеобразен бенефис към голе-
мия литературен творец искам да 
спомена наскоро издадения литературен 
сборник „Вярност – 2020“ на Литерату-
рен клуб „Никола Вапцаров“ при 
Военен клуб – Велико Търново, посветен 
на деветдесет годишнината от рождени-
ето на Христо Черняев. И както сам х. 
Николай Колев – председател на литера-
турния клуб отбелязва: „настоящият 
сборник е нещо като „Алфата и Омега-
та“ в съществуването на непрежалимия 
наш колега – писател.“ Завършвам с ци-
тат от стихотворението на поета: „Ах, не 
слагайте нивга на младото конче юзда...“ 
Вярвам, той и днес ни гледа от своите 
небесни селения! Приятелю, носим те в 
сърцата си! Поклон! 

150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕ-
НИЕТО НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

 

КИРИЛ НАЗЪРОВ 
 

"ГОЦЕ ПРИЛИЧАШЕ НА НЯКАКВО ХАЙДУШ-

КО БОЖЕСТВО..." 
 
Обаятелната личност на Гоце Делчев 

ме заплени откакто се помня, когато 
вечер край огнището на колибата ни, 
татко ми  разказваше случки, легенди и 
пееше песни за легендарния воевода. 
Винаги съм се удивлявал и възхищавал 
от вожда на освободителната борба в 
Македония. Посягах към перото, но се 
боях, че едва ли съм достоен  да пиша за 
„Праведникът с кама в пояса“, както го 
нарича Симеон Радев.  

И ето, че сега дойде ред.  
Поставям думите на големия поет и 

революционер П. К. Яворов за заглавие, 
защото те характеризират много точно  
великия организатор, вдъхновител, стра-
тег и ръководител на борбата за 
освобождение на Македония и Одринс-
ка Тракия от турско владичество. Макар 
и продължила само няколко години, 
дружбата между Делчев и Яворов е тро-
гателно чистосърдечна.  Поетът е 
благоговеел  пред Гоце, често го прид-
ружавал в обиколките му из Македония. 
А и самият Яворов е водил чета из маке-
донските планини и е участвал в 
сражения с турския аскер в с. Голешево и 
др. 

С основание специалистите правят 
исторически паралел между Левски и 
Гоце. В националната ни история след 
Левски едва ли има личност с такова 
обаяние. Роден една година преди 
смъртта на Левски, Гоце става водач на 
следващото поколение революционери. 
От рожби на една епоха и двамата се 
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превръщат в нейни творци. По примера 
на Левски Гоце подготвя народа за бунт 
търпеливо, неуморно и отговорно.  И 
както Левски не доживява до въстанието. 

Роден е на 4 февруари /23 януари, 
стар стил/, 1872 година в град Ку-
куш/днес в Гърция с име Килкис/, в 
семейството на Султана и Никола Дел-
чеви. През 1913 година по време на 
Междусъюзническата война Кукуш е 
опожарен до основи от гърците. Изгаря 
и къщата на Делчеви. Будният град Ку-
куш е един от центровете на  
Възраждането по нашите земи през 19-ти 
век. Градът е дал редица видни личнос-
ти, между които и един от най-ярките 
български поети – Христо Смирненски. 

Гоце израства, възпитан в патриар-
халния  дух на родолюбие, 
свободолюбие и справедливост. Завърш-
ва прогимназия в родния си град. 
Продължава образованието си в Солунс-
ката мъжка гимназия. Там се запознава с 
някои от бъдещите си съратници.  

Дълбоко го вълнува  съдбата на поро-
бена Македония. Желанието му да  се 
готви за борбата за нейното освобожде-
ние го кара да постъпи през 1891 година 
във Военното училище в София. По това 
време в училището са и други известни 
бъдещи македонски дейци като Йордан 
Венедиков, Борис Сарафов, Петър Дър-
вингов и други. В юнкерското училище 
Гоце е заедно с неколцина свои прияте-
ли от Солунската гимназия. С тези 
младежи той основава таен социалисти-
чески кръжок и малко преди да бъде 
произведен в офицерски чин е изключен 
от училището, макар че успехът му е 
отличен. 

През 1894 година е назначен за учи-
тел в Ново село, Щипско, където се 
запознава  с Даме Груев, който е главен 
учител там и е в ръководството на  
ВМРО.  Целта на организацията е да 

подготви народа за борбата за освобож-
дение на земите, останали под турска 
власт след Берлинския конгрес. Инте-
ресно е, че в Ново село са родени 
бъдещите ръководители на ВМРО Тодор 
Александров и Иван Михайлов.  

Даме Груев въвежда Делчев в делата 
на Организацията. Двамата извършват 
огромна дейност и създават революци-
онна мрежа в Щип и околията. 
Щипската, заедно с Битолската се прев-
ръщат в най-добрите организации. 
Освен организационна дейност Г. Дел-
чев развива и широка агитационна 
работа сред населението. Разширява 
революционната мрежа в Кочани, Кра-
тово, Виница и другаде. Създава канал 
от България до Щип, чрез който се пре-
насят книги, вестници, а по-късно 
оръжие и боеприпаси. 

През учебната 1896/1897 година Гоце 
Делчев е назначен за главен учител в 
Банско. И тук той работи активно за 
организиране на комитети.  Местните 
чорбаджии правят доноси срещу него и  
е принуден да напусне. Оттук нататък се 
посвещава само на революционната си 
дейност, защото е убеден, че делото иска 
всеотдайност.   

Участва в работата на Солунския 
конгрес през лятото на 1896 година. Кон-
гресът избира нов Централен комитет, в 
състава на който е избран и Гоце. Само 
за две години той добива огромен  авто-
ритет, оформя се като  най-значимата 
фигура в борбата за освобождението на 
Македония и става безспорен, всеприз-
нат ръководител на национално-
освободителното движение. Това извися-
ване постига благодарение на добрата си 
подготовка, умението си да общува, 
сплотява и води хората, неотразимото си 
обаяние, ярката си мисъл и невероятната 
си човечност. Той съзнава добре, че за 
освобождението не може да се разчита 
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на онези, които оставиха Македония и 
Одринска Тракия на Турция и разпокъ-
саха България. То може да бъде дело на 
народа в робство, чрез добре организи-
рано всеобщо въстание. 

Следващите три години  прекарва в 
обиколки из Горноджумайско, Мелниш-
ко, Петричко, Серско, Разложко… В края 
на август 1901г.  посещава Радовишко, 
Велешко, Неготино, Кавадарци, Прилеп, 
Битоля, Леринско, Костурско, Воденско, 
Струмишко и др. Инспектира револю-
ционните комитети и дава препоръки за 
подобряване на организационното им 
състояние. Лично той организира про-
изводството на бомби в с. Сабляр, 
Кюстендилско, участва в атентати, като 
например взривяването на моста над 
река Ангиста. Общуването му с четите, 
отношението му към четниците и насе-
лението е непринудено, емоционално, 
мъдро… Става  любимец не само на 
участниците в борбата, но и на обикно-
вените хора. 

Колко голям е бил авторитетът на 
Апостола на  Македоно-одринското ос-
вободително движение говори и фактът, 
че дори суровият, своенравен и непрек-
лонен войвода Яне Сандански никога не 
се е противил на намеренията и реше-
нията му.   Гоце Делчев навсякъде е 
възприеман като народен водач, обаяте-
лен оратор и остава ярка и трайна диря в 
народната памет.  

Пословични са неговата скромност, 
личният пример, смелостта му.  Запле-
нява с това, че е изключително морален, 
честен и принципен. Проявява търпи-
мост към чуждото мнение. Неговото 
слово вдъхновява.  

Предпочита да убеждава, отколкото 
да заповядва. Често е казвал: „Лесно е да 
се убие човек, но е трудно да се създаде.“      

Гоце Делчев е привърженик на ляво-
то течение в Организацията. Противник 

е на външна намеса в дейността ѝ и ост-
ро критикува  върховистите.  

Това проличава и на VIII извънреден 
конгрес в София, проведен на 7 април 
1902 година. Той изказва недоволство от 
работата на Върховния комитет, от него-
вата намеса и по-специално от ролята на 
Борис Сарафов. 

През януари 1903  година Гоце прави 
последното си отиване до София. 

През това време в Солун част от Цен-
тралният комитет, начело с Иван 
Гарванов и дейци предимно от Битолски 
окръг, решават да се вдигне въстание 
през пролетта на 1903 година. По този 
повод в София се провежда събрание, в 
което участват двадесетина видни дей-
ци. Гоце решително заявява, че не трябва 
да се тръгва към въстание, защото наро-
дът още не е подготвен и ситуацията в 
Македония не е назряла.       

Отбива се в дома, където живее прия-
телката му Юстениана /Янка/  
Каневчева, родом от Охрид. Тя му дава 
ушитото от нея знаме за неговата чета и 
изплетен от нея елек. Разделят се трога-
телно и Гоце, заедно с Яворов през 
Самоков заминават за Македония.             

Съзнавайки  опасностите в борбата, 
Гоце заръчва на Михаил Герджиков да се 
грижи за Юстениана с думите: „Мишел, 
ти знаеш, аз милея за две неща – родния край 
и Янка. Ако нещо стане с мен, пази и двете. 
А ако някога у теб се породят чувства към 
Янка, вземете се.“  

Голяма е нейната скръб след смъртта 
на Гоце. Вярна на неговите завети Юсте-
ниана се включва активно в 
революционната дейност на  Организа-
цията като учителка в различни градове. 

Ръководителят на освободителните 
борби в Одринска Тракия Михаил Гер-
джиков доживява свободата и се оженва 
за Юстениана. Създават чудесно семейс-
тво. А едно съкровено кътче в нейното 
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сърцето остава за Гоце до края на земни-
те ѝ дни.   

През  ранната пролет на 1903г. Гоце 
Делчев заминава с малка чета за Солун. 
Там се среща с Даме Груев, който наско-
ро  е излязъл от затвора. Не успява да го 
убеди напълно, че е грешка да се вдига 
въстание. Тръгва към планината Алибо-
туш /днес Славянка/, където трябва да 
се състои окръжният конгрес на Серски 
революционен окръг и да се срещне с 
Яне Сандански.  

Турците са открили следите  им и на 
3 срещу 4 май многоброен аскер обсажда  
село Баница, където са отседнали Гоце и 
четите на войводите Димитър Гущанов, 
Георги Радев – Бродалията, Михаил Ча-
ков и Димо Хаджидимов. Рано сутринта 
разбират, че са обградени и решават да 
си пробият път и излязат извън селото, 
за да не бъде опожарено, според разпо-
реждането на високата порта. 

Необясним е пръстът на съдбата - на-
чело на турската потеря е съкурсникът и 
негов другар от Военното училище, бъл-
гаромохамеданинът Хюсеин Тефиков. 

Възможно е той да не е знаел, че в се-
лото е и Гоце. По-вероятният  вариант е, 
че е знаел и е искал да спаси другаря си, 
който му е помагал  в учението и заня-
тията,  затова  отдалече дава един 
предупредителен залп. Но Гоце отказва 
да бяга с думите „Дойде време да мрем“. 
Повежда чета от 14 души към края на 
селото, където започва сражение… Още 
в началото Гоце е ранен смъртоносно в 
гърдите.  

Паметни и трогателни  са думите на 
Димо Хаджидимов пред Яворов: „Пет-
надесет часа ний гледахме мъртвия Гоце, 
приведен сякаш над гроба на Македо-
ния… И ни се късаха сърцата… Защото 
осиротяваше цял народ.“  

Антон Страшимиров ще пише: „Дел-
чев загина вчера, от днес той възкръсва“. 

Както Левски, така и Гоце не дочаква 
въстанието, което бе подготвил. Загива 
геройски на 4-ти май 1903 година. За да 
се превърне в символ на величието и 
трагизма на освободителната борба в 
Македония.    

А е само на 31 години.  
Хюсеин Тефиков не позволява гавра с 

труповете на Делчев и Гущанов и те са 
погребани в един гроб, каквото е предс-
мъртното желание на Гущанов… 

Минават години. 
През 1906 г. в нощта срещу Гергьов-

ден Михаил Чаков и Атанас Спасов 
тайно разкопават гроба. Като виждат, че 
гръдният кош и краката на Гоце са запа-
зени здрави,  Михаил Чаков въздъхва 
през сълзи: „Ех, Гоце, ти имаше да из-
вървиш още много път“.  

Дълъг, изпълнен с перипетии път из-
минават и тленните останки на Гоце 
Делчев.      

Гоце и Атанас предават Костите на 
Димитър Гущанов на дошлия с тях негов 
близък. Почистват добре костите на Гоце 
Делчев, поставят ги в бяла бохча, която 
предават на клисаря на селската черква 
Никола Мутафчиев. Заръчват му да ско-
ве сандъче, да сложи костите в неги и да 
го скрие под престола в олтара. Той се 
заклева да пази тайната… 

През 1917 година Михаил Чаков из-
дирил дядо Никола и му поръчал да му 
донесе сандъчето. Черквата била разру-
шена до основи през войните. Дядо 
Никола изровил изпод руините непо-
кътнатото сандъче и му го предал. 

Михаил Чаков  пренася сандъчето с 
тленните останки първоначално в Ксан-
ти, после в Пловдив, а накрая в София, 
където ги пази в своя дом на ул. „Вла-
дайска“ № 20.  През юли 1923 г. М. Чаков 
предава  сандъчето на македонското 
дружество „Илинден“.  
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С тържествена церемония костите са 
пренесени в църквата „Свети 
Крал“/днес „Света Неделя“/. На цере-
монията присъстват  братът на Гоце – 
Христо и сестрите им Руша и Тина. Два-
десет дни покрай сандъчето-саркофаг 
преминават на поклонение хиляди хора 
от всички краища на земята ни. В канце-
ларията на дружество „Илинден“ в 
Македонския дом сандъчето с костите 
бива съхранено 23 години.  

През  октомври 1946 г. сандъчето със 
свещените тленни останки на Гоце Дел-
чев е предадено на делегация от 
Република Македония. Пренасят го в гр. 
Скопие в черквата „Свети Спас“, където 
е до днес. 

Заслугата за съхраняване тленните 
останки на легендарния революционер е 
изцяло на Михаил Чаков.     

Освен първородният Гоце, Никола и 
Султана Делчеви имат други трима сина 
и пет дъщери – Руша, Цона, Тина, Лика 
и Ленка.   

Братята на Гоце – Димитър, Милан и 
Христо  също участват активно в освобо-
дителните борби. Димитър /Мицо/ е в 
четата на Христо Чернопеев и загива на 
4 февруари 1901 г. в сражение с турски 
аскер край село Баялци.  

Милан е в четата на Кръстьо Асенов и 
също полага живота си в олтара на Осво-
бодителното дело при сражение с 
турците край с. Неманци, Кукушко.  

Най-малкият, Христо Делчев, дочаква 
свободата и умира през 1927 г. в Горна 
Джумая /Благоевград/.    

След смъртта на Гоце Делчев Органи-
зацията тръгва по пътя на разцепле-
нието и братоубийствата…  

А Гоце Делчев поема по пътя на безс-
мъртието. Поемат го песните, легендите 
и преданията на народа. И завинаги 
остава в тях. И в народната памет. 

Самият Гоце обичал песните и пеел 
прекрасно. Любимата му песен била за 
кукувицата, която дава сигнал да се съ-
бира дружината – за битка с 
поробителя… 

Макар и 4-5 годишен още помня пес-
ните, които баща ми пееше тихо и 
скръбно вечер край огнището: 

 

Църна се чума явила  
там долу в Македония…“ 
 

Или:   
 

„Млад Гоце ми се ожени  
за тънка пушка маузерка,   
за млада булка Македония,  
за църна робска земя…“ 
 

Нека завърша с две проникновени 
прозрения на Гоце Делчев:  

„Аз разбирам света единствено като 
поле за културно съревнование между 
народите…“  

И  „Нима е малко да бъдем човеци?“ 
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ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА  
 

ПАМЕТТА НА ИЗКУСТВОТО 
 

ЕФИМЕРНИЯТ ОБРАЗ - 100 
ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА 
СЕРГЕЙ ИВОЙЛОВ 

 

НА БАЩА МИ 
 

Художнико, движението на ръката ти 
напомня всевластния ход на времето. 

Всеки миг докосва лицата ни, както 
четка докосва платно. Преливат чертите 
ни в безброй нюанси, топят се в сенки и 
светлини, потъват под пластовете и нови 
се раждат. Всеки миг сме ние – и не сме 
ние. Само ти, художнико, можеш да за-
държиш ефимерния образ – тогава, 
когато вече няма да виждаме себе си в 
звездните огледала на езерата. Само ти, 
чиято ръка застива в един миг пред 
платното, за да запази непомрачена най-
истинската светлина на очите ни. 

 

Александра Ивойлова 
 

 
 
Сергей Ивойлов сред картини в Лувр 

УЛОВЕНИТЕ МИГОВЕ 
 

Светлината струи от лицето на ху-
дожника и благия му поглед – една 
изворна чистота, която покорява. 

И влизаме през портала на този пог-
лед, за да последваме споделените 
мигове, затворили своето време в плат-
ната му. Един мост през световете на 
отминалото, настоящето и вечността. 

 

 
 

Онази светлина, която идва между 
окапващите листа на брезите, за да осве-
ти късче небе, слънчева поляна и изоран 
хълм. Но кафявото на хълма не е доста-
тъчно, за да усетим хладния дъх на 
есента, въплътен в почти черното на 
сенките, в противовес на изгарящата 
топлина на прозиращото слънце върху 
тревата. 

И продължаваме по следите на жъл-
тото, по следите на есента… 

Във втората картина, която предста-
вяме, цветовете на хризантемите светят 
като слънца в полумрака, изял зеленото 
на листата им, и чакат някой да дочете 
разтворената книга на масата до вазата… 

Светлината е бяла и хладна, почти 
режеща, като предчувствие за сняг и 
зима. И точно там, където страниците на 
книгата са застинали в своето движение, 
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те срещат най-дълбокото черно на сен-
ките, които, само с още едно замахване 
на четката, ще изместят фокуса на кар-
тината от жълтото послание за есен, към 
тайнството на потъването в незримото. 

  

 
 

Следващите платна са различни. 
В тях природата и натюрморта отс-

тъпват място на портрета в неговата 
пълнота и разновидности – портрет на 
дете, на жена, на мъж; групов портрет… 
портрет в закрито пространство и на 
открито… Изразните средства и стилът 
за всеки от тях са различни, доколкото е 
нужно, за да се разгърне авторовото 
внушение и послание.  

Виждаме детето – около десетгодиш-
но момиче, платинено излъчване от 
лицето и косите, които почти се сливат 
със сребърносивото на облегалката на 
стола. Едно замечтано отсъствие, изпъл-
нено с техниката на старите майстори; 
едно магично сияние на тъмния фон – 

като ангел от ренесансова картина. Но, 
не. Овалът на лицето е различен – из-
дължен, почти аскетичен, в контраст на 
синьо-розовото облекло. Един ярък про-
тивовес между класическата техника и 
цветово изражение и изобразявания 
персонаж, който извежда в различна 
равнина това лице, излъчващо сила. 
Портрет на един бъдещ творец и мисли-
тел… 

 

 
 
Портретът на жената е друг – само 

червено и сиво. Само персонажът, без 
следа от околното. Един образ, който 
току-що се материализира от мрака. 
Осанка на осъзната красота, изящество 
при изпълнението на детайла – чертите 
на лицето, грима, бижутата, дори черве-
ното на колието и маникюра. Почти 
фотографски точно изображение, което 
въздейства чрез светлосянката на затво-
реното пространство.  
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Не е така при третия портрет, на кой-
то централното изображение е на  
фигура в цял ръст – седнал възрастен 
мъж /Панчо Владигеров/. Светлината е 
съсредоточена върху отворена партиту-
ра на фона на пейзаж, надничащ иззад 
отворен прозорец и тъмната сянка на 
креслото, в която се губят очертанията 
на коляното и торса. 

Опорните точки за въздействие са две 
- отвън-навътре, олицетворяваща и оли-
цетворена от линията природа-човек, и 
отвътре-навън – изразена чрез творчес-
кото начало, въплътено в нотните листи. 

Една сложна и интересна компози-
ция с пастелна цветова гама, която ни 
връща към усещането за открито прост-
ранство и изход. 

Цветовете, сиво-кафяви, с които е из-
граден персонажът и непосредственото 
му обкръжение /креслото, на което е 
седнал/ нагнетяват усещане за противо-

поставяне с охрата на завесата и светло-
сивосинкавото на прозореца и 
загатнатия простор зад него. Една ком-
позиция, в която е постигнато и 
равновесието между вътре и вън; между 
природата и човека… равновесие вътре, 
в природата на човека. 

 

 
 

Стигаме до следващото платно.  
 

 
 

Но, докато в предходния портрет 
„вън“ е изходът, пътеката, по която може 
да се стигне до светлината, тук имаме 
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пълно разкъсване на пространството на 
художественото изображение, за да пос-
тигнем/достигнем усещането за свобода.  

Персонажът е вън – далеч от затворе-
ното пространство на портрета си, той 
черпи своята сила от пейзажа. Едно за-
гатнато състояние на идваща буря, на 
есен, дала вече прехраната… Стърнища-
та не са изорани, облаците са натежали 
от дъжд, но човекът държи своя отговор 
на природата и живота. Една овладяна 
стихия, която дава послание за сигурност 
и непобедимост. 

И те са и в изражението на лицето, и в 
линията на изправената снага, и в де-
тайлите на отрудените, силни ръце. 

В тази композиция няма цветове. Не 
са и нужни – нюансите на сивото казват 
всичко. Онова, което е закодирано в ези-
ка на тялото и общностното изразяване. 

 

 
 

Група жени и деца… Пребрадени 
жени, притиснати до тях деца – покру-
сени, очакващи нещо, което може, или 
не може да се случи. Очакващи своя жи-
вот, лишен от цвят и мечти. Застиналият 
миг на някаква нереална надежда… Из-
ключително майсторство в изграждането 
на характерите и индивидуалността на 
персонажите. Един групов портрет, в 
който доминира личността. 

 

Картини: Сергей Ивойлов 
Текст: Габриела Цанева 

ГРАНИЧНОТО ИЗКУСТВО 
 

ОКО НА МЪЛЧАНИЕТО 
 

АННА ДИМИТРОВА 
КРАСИМИРА КИРИЛОВА 
 
 

 
 

КРЪГОВРАТ 
 

Всеки ден отчупвам къс от времето 
и тръгвам със окото на мълчанието. 
Знам, 
ще украси косата ми 
с цветна лента от дъгата, 
със звуци ще ме буди, 
родени в пазвата на тишината, 
ще ми помогне 
да се гмурна в изворите, 
потекли от небето към земята. 
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Окъпана и преродена 
го прегръщам, 
през зеницата му тихо се промушвам 
и търся път към светлината... 
 

* 
самотен пешеходец 
се скита по невидими пътеки 
с мълчанието редом, 
което му разказва приказки, 
скрити в пространството около него. 
 

* 
понякога се случва 
при среща с непознат 
да светнат всички лампички 
в храма на душата ми. 
Прилича на небесен пратеник. 
 
* 
Цял живот търся светлината като Диоген. 
Намирам я в гората и в реката, 
в лазура на планинското езеро, 
намирам я в дървото и във камъка, 
но все по-рядко да просветва във човека. 
 

* 
Очите ми пеперудени 
бродят в пространството, 
нанизват цветни мигове. 
Колекционирам хербарий 
в броеницата на времето. 
 

* 
Животът ми към залеза се стича 
и в залезите всеки ден се къпя. 
Очите ми все изгревите търсят. 
Дали на изток някога 
душата ми не се е преродила? 

* 
През окото на иглата гледам. 
Промушвам мисълта. 
Опитвам се да избродирам с думи 
незримото прераждане 
в спиралата на вечността. 
 

 
 
* 
влюбено кокиче 
пробива снега 
търси минзухара 
 
* 
самотно дърво 
червено-бели мечти 
разтапят снега 
 
* 
пролет 
зелени надежди 
покълват в очите ми 
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* 
мартенска луна 
котка проституира 
под лампата 
 

* 
дъждът спря 
охлюв и червей 
на среща в гората 
 

* 
на прозореца 
цъфна великденче 
възкресение 
 

* 
калдъръмче 
тъче черга 
за улицата 
 

* 
мъгла магьосница 
ту скрива, ту показва 
пътя на планинаря 

 

 

ЕЖЕДНЕВИЕ 
 
Отварям вестник, 
след него друг 
и подобно куршуми 
стрелят в лицето ми 
отровните думи. 
Усещам змия как ме лази. 
Телевизора щраквам, 
за кратко герой 
в екшън ставам. 
И отново змията блести 
с бронзова риза, 
с отровен език 
пак ме облизва. 
Сън ли е, 
че съм ранена, 
но още съм жива...? 
 

КАРТИНА 
 

От стената ме гледаш 
ехиден и ироничен, 
с око-кинжал 
и усмивка на клоун. 
Пронизваш с въпроси... 
И аз те гледам. 
Виждам тъгата, 
обсебила таланта, 
виждам болката, 
удавена в чашата, 
и безизходицата, 
превързала тялото ти 
към патерици под наем. 
Виждам душата ти хербаризирана 
да прозира в палитрата. 
И се взираме двамата 
око в око, 
в мълчаливо прозрение. 
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ЩАСТИЕ КАТО БАЛОН 
 

Щастливи хора 
с притъпени сетива 
издигат се с балон, 
изпълнен с хелий. 
Летят и пеят, 
искат с птиците да се сродеят, 
на Господ дрехите да облекат, 
но крилете им се чупят 
в безметежния летеж. 
Падат на земята 
при птичетата гладни, 
писукащи в пререкания 
за разпилените зърна. 
Камбанен звън отеква, 
плъзва огън - 
щастливите души са прегорели, 
очите празни 
взират се в пушечния дим. 

МОНОЛОГ 
 
Вървя по пътя сама. 
Разговарям наум. 
Неусетно започвам монолог на глас, 
въодушевявам се в ролята, 
докато някоя птичка  
изплясква с криле 
или случаен минувач 
неразбиращо ме погледне. 
Усещам, че съм объркала зрителя, 
за когото е монологът, 
заменила съм сцената. 
Спускам бързо завесата 
и се скривам сред декорите 
на собственото си въображение. 
 

КВАДРАТНОСТ 
 

Понякога стоя като квадрат, 
забила четири опорни точки в земята. 
Опитвам се да спра и задържа мига, 
додето се втвърди във същността си. 
Квадратна искам да е моята обвивка, 
защото знам, 
че има четири посоки във света, 
крепостите са с четири врати, 
Брахма гледа с четири лица, 
посочва пътя с четири ръце. 
И аз градя четиристенен храм, 
отглеждам четирилистна детелина, 
за да открия точката в кръга 
в квадратната мандала. 
 

Текст: Анна Димитрова, 

Художник: Красимира Кирилова 
 

Подбор Надежда Александрова 
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ВЕЧЕРЕН ПЪТ 
 

ВЕЛЛА НЕДЕЛЧЕВА 
 

ВЕЧЕРЕН ПЪТ 
 

Затихнали са  
облачета  
горе  
те ронят  
капчици сълзи.  
 

Шептят ли?  
 

Не. Мълчат,  
мълчат!  
Сега е тихо!  
 

Обгърнали  
са своя път.  
Заспиват 
върху него,  
помилвани  
от трепет – лъч.   
 

 
 

 

КОСМОС 
 

Облачета крехки извисени, 
бели, чудни като захарен памук 
в космоса сте спрели  
и красиви песнички  
запели.  
 

С капчици дъги сте ми oплели!  
Чудни, чудни гами сте запели  
от пречупените слънчеви лъчи.  
Те милите, изпратени били   
от космоса с магични светове 
от тайни дълбини и пъстрят,  
пъстрят светлини! 

 

 
 

ДЪЖД 
 
Потропа  силно нещо...  
Човек ли бе, или  
сънувах сън?!  
 

Отворих аз вратата 
и що да видя!  
В магия беше  
всичко вън!  
 

Летяха капчици крилати,  
рисуваха житейски  
приказки насън, 
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а горе, във небето, 
летеше светлина  

      на лунен сърп. 
 
 

 
 

ВЛАК 
 
На път със влака  
съм поела, шептейки  
с развълнуван глас. 
 

Очите ми поглеждат 
като хризантеми,  
запяват трепетно във час . 
 

 
 

Визуална интерпретация: Велла Неделчева 
 

ВИБРАЦИИ 
 
ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 
*** 
пролет над Азовско море – 
окървавена 
лунната пътека 
 

 
 
***  
сред изстрелите – 
песен на дрозд…  
пърха надеждата 
 
***  
кратер след обстрела – 
по ръбовете 
глухарчета и теменуги 
 
***  
в замръзнала локва 
войнишки ботуш – 
лицето на войната 
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***  
изящество – 
силует на бяла чапла 
сред тръстиките 
 

 
 

*** 
в гнездото осколки  
вместо яйца – 
ще се върнеш ли, птицо 
 
***  
изпод руините  
късче слънце с небе – 
украинска пролет 
 
***  
снимки от войната – 
балконът под краката ми 
пропада 
 

*** 
в небето смърт и хищници, 
но ти летиш, птицо, 
още летиш 
 

 
 

*** 
мечта за завръщане –  
есенна пътека  
към дома 
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*** 
тишината пред буря,  
мараня над степта – 
блян за Африка 
 

 
 

 
*** 
гръмотевичен тътен – 
между светкавиците 
ракети свистят 
 
 

***  
звездите  
са студени – 
топлият си ти 

 

 
 

 

***  
Хаос – 
в пещта на звездите 
ще те намеря ли???? 
 

 
 
*** 
къде да те гоня? 
къде ще те стигна? 
тази вселена няма да стигне... 
 
***    

       На В. С. – с топлина 
 

 
 
виолетки в тревата – виолетки във ваза  
колко слънчеви  свежест в дома,  
стават сенките  пустош в гората 
 



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2022 

 

105 

 

КОМЕНТАРИ 
 

КРАТКИ ЕСЕТА АНАЛИЗИ – 6 
 
ИВАН БЪРЗАКОВ 
 

НОЩНО КАФЕ-ТЕРАСА НА  

ВАН ГОГ 
 

Изключително красивата  картина на 
Винсент – „Нощно  Кафе-тераса”… 

Формите са динамично балансирани, 
а ярките цветовете светят не по-малко от 
звездите в нощното небе.  Жълтите навес 
и сграда образуват  магнетично въздейс-
твие със сините тонове наоколо и 
отсреща. 

 

 
 

 

Нощно кафе-тераса; худ. Винсент ван Гог 
 

Обърнете внимание на паважа, който 
създава усещане за трептене отдолу, а 
синьото „движение” отгоре те изтегля в 
безкрая.  

Отново имаме налице тази своеоб-
разно „измислена” реалност, но тъй 
близка до външната, че си спомняш ми-
сълта на драматурга художник Антонен 
Арто – може би най-проникновения 
биограф на Ван Гог – че е „по-истинна от 
истинската”. 

 

ОЩЕ ЕДИН ПОГЛЕД КЪМ ЖИТНО 

ПОЛЕ С КИПАРИСИ 
 

Обърнете внимание, приятели мои, 
на картината: Житно поле с кипариси. В 
цялата картина личи как Ван Гог изстис-
ква директно боята от тубата – на много 
места – и така осъществява „релеф в 
плоскостта”. 
 

 
 

Житно поле с кипариси; худ. Винсент ван Гог 
 
Гениално, нали? 
А това небе е безумно – няма такива 

облаци в действителността на живота. 
Тук, обаче, се касае за една друга ре-

алност – тази на окото, на художника. 
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Ето я реализацията – в една абсолют-
но различна парадигма – на онзи 
принцип, на който далечен предтеча се 
явява Пармиджианино, 400 години пре-
ди Винсент – със своите неестествени 
пропорции и размери. 

„Реално в една картина е само онова, 
което е реално за окото” – е концепция-
та, която изнесох в лекциите си по света, 
като прозрение относно не само карти-
ните на Пармиджианино, но и цялата 
модерна и съвременна живопис на 19, 20 
и 21 век. 

Така че, при Ван Гог, както и при Се-
зан, и цялата група постимпресионисти, 
имаме налице това, което наричам „из-
мислена” реалност (invented reality). По- 
истинна от истинската. Просто… не 
можеш да не го обичаш!! 

 
„Методология на изящните изкуства”, проф. 

Иван Бързаков, 2022 
 

 
 

НА ФОКУС 
 
Днес отново с болка пристъпвам към 

рубриката „На фокус“, за да представя 
личността и творчеството на близък 
приятел, повод за което стана неговата 
кончина. 

В дните след руската агресия над Ук-
райна, която потресе целия цивилизован 
свят, смисълът на съществуването започ-
на да избледнява и да изчезва. 

Усещането за нормалност и сигур-
ност рухна, и, каквото и да се случи в 
следващите дни и месеци, светът никога 
няма да бъде същият. Светът, който ни-
кога не взима поуки от историята. 
Светът, в който силата, арогантността и 
политическото безумие помитат човеш-
ки съдби, изпепеляват градове, и да, 
градят нации на основата на оцеляване-
то и стремежът към свобода и 
идентичност. 

В тези дни за мен словото и багрите 
изгубиха значението си и се превърнаха 
в нещо излишно на фона на човешката 
трагедия, и на неспособността на света 
да отговори на агресията адекватно и 
твърдо.  

Да, силният може да вземе онова, кое-
то поиска. Ще бъде заклеймен, ще бъде 
наказан в ъгъла, ще се озове в изолация, 
която ще го доведе до по-голяма бед-
ност… но не сега, а някога, в бъдещето. 

Днес агресорът хвърля ракетите си 
над жилищни сгради и болници, убива 
деца – дори неродените, убива онези, 
които не предават домовете си… онези, 
които не ги посрещат с венци и цветя. 

Тогава научих за кончината на Стоян 
Колдов и разбрах, че думите още имат 
значение, ще те винаги ще имат значе-
ние, защото имат способността да 
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преминават бариерата между живота и 
смъртта. Да я преминават днес. 

И продължих на публикувам… Не 
моите думи – тях още не можех да на-
пиша, но думите, които имат смисъл за 
мен, и не само за мен…. 

 

СТОЯН КОЛДОВ 
 

БИОГРАФИЯ 
 

 
 
Стоян Колдов – поет, сатирик, писа-

тел. Роден е на 26 август 1931 г. в село 
Лесново, община Елин Пелин. 

Завършил е гимназия в град Елин 
Пелин. За написване и разпространява-
не на позиви против комунистическата 
диктатура и окупацията на страната от 
Съветската армия, едва осемнадесет го-
дишен, с група младежи, е осъден на три 
години лишаване от свобода. Присъдата 
изтърпява в Пазарджишкия и Шуменс-
кия затвори, както и в лагера Богданов 
дол. След това две години е трудовак в 
Трудови войски. По-късно работи в МТС 
– град Елин Пелин и в Металургичния 
комбинат в Кремиковци като автомоби-
лен техник. Още от ученическите си 

години пише стихове, а по-късно разка-
зи, епиграми и басни.  

През 2001 г. на конкурс, обявен от 
вестник „Земеделско знаме”, получава 
първа награда за най-добър разказ. В 
същия вестник печата голяма част от 
своите творби, както и във в. „Литера-
турно земеделско знаме“.  

Участва в литературите сборници 
„Детелина”/том 1, 2, 3, 4/ – издание на 
Съюза на писателите земеделци в Бълга-
рия, сборник „Светлини“, издаван от 
Литературния клуб в община  Елин Пе-
лин и в четирите тома на „Алманах 
Литературно земеделско знаме“ на изда-
телство gabriell-e-lit. 

През 1998 г. издава първата си книга - 
стихосбирката „Тревожни мигове”. 
Следват сборникът с разкази „Преди 
изгрева”, 2009 г. поетичната книга с ху-
мор и сатира „Смях и сълзи”, 2015 г. и 
сборникът „Окървавени разкази”, 2016 г. 

Член е на Съюза на писателите земе-
делци.  

Стоян Колдов ни напусна на 5 март 
2022 г. 

 

ТВОРЧЕСТВО 
 

ПОЕЗИЯ 
 

ИЗПОВЕД ПРЕД ДЯКОНА 
               
На В. Левски 
 
За твоето залавяне, обесване, 
за гроба ти, що никой не откри, 
са писани и разкази, и песни, 
легенди са измислени дори. 
 

И аз не мога дума да добавя 
към образа ти светъл, нито щрих. 
Ще бъде вечно жива твоята слава 
без моята песен и без моя стих. 
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Но ако аз за теб съм непотребен, 
то ти за мен си тъй необходим  
да продължа на времето по гребена 
със твоя дух вовек неукротим. 
 

Днес нужни са ми твоите очи 
да мога в упор грешния да гледам, 
да го накарам в срам да замълчи, 
щом пречка е за общата победа! 
 

И кривиците всекиму да казвам,  
но да сме пак в един и същи впряг, 
да привлека за родната ни кауза 
дори и него  вчерашният враг. 
 

И твоето тефтерче днес ми трябва, 
в което си записвал всеки грош, 
че аз броя стотинките за хляба, 
а други плуват в блясък и разкош. 
 

Жадувам днес за твоята република, 
с мечтания от тебе висшеглас, 
в която няма да сме само публика 
без мнение и без реална власт… 
 

ПОМЕН 
      
На Никола Петков 
 
Не знаем гроба ти къде е,    
за да посеем детелина. 
Над него марша да запеем     
свободни в скръбната родина. 
 

У нас светците гроб си нямат. 
Съдбата тука е такава. 
Затуй пък силно те сияят     
и не покрива ги забрава. 
 

Обесиха те подли хора,    
служители на Сатаната. 
Сега с клеймото на позора    
те гузно свеждат си главата. 
 
Убийци, кой ли ще ви търси –       
нищожества пред Великана!... 
Тогава Кремъл той разтърси     
и чист като кристал остана! 

 

Кажете, гробът му къде е? 
Къде са неговите мощи? 
Тъй може би ще се разсее   
кошмарът в тъмните ни нощи. 
 

СЕЛСКА ОРИСИЯ 
 

На път за града многолюден 
край нивата спря се селякът. 
От бащина къща прокуден, 
какво ли в живота го чака?! 
 

Отиде в заводи омразни 
за хляба и малко чорбица. 
Сред хора със погледи празни  
бе – в клетка затворена птица. 
 

Над него червена вихрушка 
изсипа чернилки нелепи. 
Душата му би я градушка 
и ръфаха вълци свирепи. 
 

Но Коренът те не убиха. 
Той впит е дълбоко в земята. 
Фиданките пак се развиха; 
просветнаха пак небесата. 
 

И тръгна към селото, семе 
да хвърля отново в браздите – 
надежди за новото време; 
на бъдеще ново мечтите. 
 

Засмяна го срещна Зората 
по пътя към бащина къща… 
Със радост шептяха полята: 
„Столетникът наш се завръща!” 
 

СПОМЕН 
 

Често срещах баба 
с радост във очите. 
Сякаш не е в гроба, 
а във висините. 
 

Чула, че се връщам 
от Диарбекира, 
първа ме прегръща; 
мътен поглед взира. 
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Пита и ридае: 
- Върна ли се, чедо? 
Щастие сияе 
по лицето бледо. 
 

Колко много радост 
преживях тогава… 
В моята тъжна младост 
спомен мил остава. 
 

САТИРА 
 

ЧЕДАТА БОЖИ 
 

Христос се възнесе 
Владиците зърна. 
От срам се потресе 
и в гроба се върна. 
 

САЛТОМОРТАЛЕ 
 

Случайно пръкна в досието, 
че бил доносчик на ДеСето. 
След време в същите книжа 
измислиха, че е лъжа. 
Ходи, че разбери сега 
чия той дясна е ръка? 
 

НАШЕНСКА ДЕМОКРАЦИЯ 
 

Викаш ли „Оставка”,  
викат те за „справка”! 
  

ГАТАНКА 
 

Пред джамията се биха,  
в Парламента – съюзиха! 
 

ПРЕД КАЗАНА С МЕД 
 

Най-новите ни политици  
презряха малките лъжици. 
Решиха гордите юнаци  
да бъркат със черпаци! 
 

НОВАТА УПРАВА 
 

И тези ще си оберат крушите, 
когато си натъпчат яко гушите.  
 

РАВНОСЪДИЕ 
 

Законът е един за всички,    
но даровете са различни. 

СПОЛУЧИЛИЯТ    
 

Още като бебе се научи –  
щом лази, че ще суче! 
  

ДА ПОЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ 
 

Така ако я караме, бре хора,    
ще я почистиме „добре”, не споря. 
Дори на картата ни няма да я има      
за в бъдеще Родината любима! 
 

НА НЯКОИ ДЕПУТАТИ 
 

Четвърт век народни бяха,    
в парламента остаряха   
и мечтан живот живяха. 
И решиха: ние сме дотука, 
Стола завещаваме на внука! 
 

ПРЕДИЗБОРНО 
 

Тате дава ми съвет:    
разбери, не си за кмет,    
ти не знаеш да крадеш   
и в затвора ще умреш. 
С приказливите уста    
депутат да бъдеш - да! 
Там е истински късмет,      
ти ще си с имунитет! 
 

КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО 
 

И без умствен багаж – 
само да е наш! 
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СМЪРТТА  

НА СВОБОДОМИСЛЕЩИЯ 
 

Дадоха му пост и власт    
и не чу се вече неговият глас. 
 

КРЪЧМАРЯТ 
 

Благодаря на водата,    
тя купи ми колата! 
 

ПРОБЛЕМ 
 

За да осъдят тримата авери 
съдът ще трябва да намери 
най-строгия у нас закон, 
но има ли Троянски кон, 
ще бъдат те с голям късмет: 
затвора ще го заменят с банкет. 
  

УПРАВНИЦИ 
 

Потайно се разбрали 
и крали,  
крали, крали! 
Да ги осъдят някога –  
едва ли! 
 

САТИРИЧНА РАВНОСМЕТКА 
 

Управляващите наши    
сбор комай са от апаши. 
Леви ли са десни ли са -    
все едни са! 
Първо пълнят свойта гуша,     
следващ – който слуша. 
С диригенти чуждестранни   
сделки правеха а странни. 
Кражбата навред цъфтеше,   
а народът в кома спеше. 
Четвърт век така премина,     
всичко чакано се срина. 
Сатирици отвратени   
питаха се наскърбени: 

А мечтите що умряха    
блянове ли бяха?! 
 

ПРИ ЯСНОВИДКАТА 
 

Човече, толкоз много си краднал,   
защо на шефа не  си дал,  
а искаш да те пише кандидат  
пак пръв в листата за депутат,  
но номерът едва ли ще ти мине,  
не му ли пуснеш тлъста пачка, сине! 

НЯМА ЗА БЕСИЛО 
 

Милиони щом са присвоени,   
съдиите под мустак засмени  
първи тичат в бара,   
там им дават хонорара.  
После бистрят те дела с години   
ту с червени,  ту със сини… 
А накрая се събраха,   
с прокурора се разбраха,  
по кафе изпиха  
и решиха: 
„Няма за бесило,    
времето е всичко заличило!” 
Ще се помнят все пак добрините   
и на адвоката, и на съдиите.  
С мъмрене  присъда лека,     
жив оставиха човека  
да се радва на разкоша,   
с пенсия  в валутни гроша. 
Но Проклетникът реши:    
да обжалва за лъжи.  
Нямал вече той престиж. 
В Страсбург, леле, току виж   
за сълзите що ги рони,  
ни осъдят - милиони 
да му плати от бюджета   
милата Родина клета… 
И не останало съмнение,    
че няма престъпление! 
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ДЕПУТАТИ 
 

Най-добре са тия  
в Парламента що се уредия. 
Там е друго  ако сгазиш лука,    
прошка няма  хвърлят на боклука     
само лука! 
 

В ПАРЛАМЕНТА 
 

Ядат се като побеснели песове -   
едни със западни бомбета,   
а други със червени фесове. 
Апостол Левски гледа от портрета    
и съжалява ги народните избраници,  
дошли единствено за тлъсти надници.    

 

БАСНИ 
 

БОЛЕСТ    
 

Пиявици сложи си – някой рече. 
Аз хванах две в реката. 
До вената допрях ги на краката    
и кръв потече   
направо на гадините в устата… 
След туй  доволни забърбориха, 
че невъзможното те сториха  
и ще прогонят болестта. 
И пак засмукаха… 
А аз извадих си поуката:  
додето смуче, кой ли се не врича,   
че те цени, че те обича! 
 

НРАВИ  
 

Събраха се животните в гората 
да извоюват свободата свята. 
Презряха царската корона. 
Лъва изхвърлиха от трона. 
Развяха знамената 
и  викове… „Ура!” 
ехтяха в небесата. 
Управниците грабели години, 

пребоядисаха се бързо сини 
и на властта във дебрите се скриха, 
дори хорце си там извиха. 
И нови депутати 
издигнаха с плакати: 
„Свален е старият режим!” 
/Излезе то мъгла и дим/. 
Не мина много време, 
след тях се чу ръмжене. 
Един на друг си биха шута 
за БУТА – 
кой кокала да гложде, 
кой месото, 
защото 
такъв е нравът ни от памтивека 
и при животните, 
и при Човека! 

 

ДВУБОЙ 
 

-Махай се оттука! 
Кофите с боклука- 
мой район това е! 
Учен си, човече,    
в общество несвестно. 
Гладен си, личи си, 
но защо мълчиш си?!? 
Аз съм куче бясно! 
От мен по си жалък! 
Порови и днеска   
за някой залък,    
но да сме наясно   
гладен пес отсече: 
-Да не съм те срещнал    
в района ми вече! 
Ще ти стане тясно    
полето безкрайно!... 
И да помниш, байно! 
 

СВЕТИЛА 
 

Високо в небесата    
спор водеше Луната   
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с една звездица жалка: 
-Каква си бледа, малка,      
снага до мене свила,    
едва се виждаш, мила. 
Погледай към Земята  
как светя аз, Луната! 
Там чакат ме със трепет да изгрея,     
за мене песни пеят!... 
Отвърна й звездицата трептяща: 
-Ти светиш, но лъчите друг ти праща! 
 

ПРОЗА 
 

СВАТОВЕ 
 

Понякога, животът ни сервира такива 
интересни и невероятни случаи, че дори 
само заради това заслужава човек да по-
живее. Нека разкажа за един от тях. 

Седеше дядо Мито в инвалидната ко-
личка под лозинката, наслаждаваше се 
на надвисналите гроздове, когато жена 
му изскочи от къщата, забърза към него 
и задъхана издума: 

-Мито, Мито бе, знаеш ли що е стана-
ло?! 

-Какво ма, Яно, какво си се затюхкала? 
-Снахата, Мито, снахата съобщи по 

телефона от града, че внучката ни е 
пристанала! 

-Е… Това да се чуе… Харесала го, 
отишла… Да са ни живи и здрави. Не 
помниш ли, че и ти така ми пристана. 
То, Яно, това си е жилка, коренче. 

-Стига, Мито! Тогава беше друго. 
Всички в селото те знаеха, а сега – майка 
й въобще не го познавала… А в града 
какви хулигани има, знаеш ли?! Видели 
се в някаква дискотека… и – хайде! 

-Добре, добре, това й е късметът. 
Обади се на майка й да не се ядосва. 

След няколко дни пристигнаха свато-
вете. Такъв бил обичаят. Изредиха се 

при дядо Мито младите, свекърът, све-
кървата и техният дядо. Благослови 
внучката и зетя, пожела им щастлив 
живот и много деца. След това всички 
отидоха в къщата да се веселят. Старият 
взе столче и се върна под лозницата при 
дяда Мито. Сипаха им по една чашка 
домашна гроздова ракийка и ги оставиха 
да си побъбрят. 

-Ха, наздраве, наборе – обади се 
сватът. – Доживяхме да оженим и внуци-
те. 

-Наздраве, свате. Тебе как те викат? – 
попита дядо Мито. – Сега трябва да се 
опознаем, нали сме вече близки хора.  

-Ангел ми е името, но всички ме зна-
ят Альоша, дори новият ми паспорт е с 
това име. Нали с някогашния дядо Иван 
сме си братушки. 

-А зетят как се казва? 
-Него го кръстихме Сталинчо, но сега 

го прекръстихме Стоянчо. 
-Абе то… преди бяха Хитлерчо, след 

това Сталинчо, Ленинчо, а правнукът ти 
няма да бъде Ангелчо, а Алекс. Забрави-
ха за Яна, за Георги, за Димитър. 
Забравиха името на Левски, на Ботев. 
Отиваме на затриване, наборе! 

-Така е, наборе, така е, но кой нас ни 
пита! А ти… какво така си пострадал? 

-Тя моята е дълга… Като младеж бях 
як и буен. Една вечер в кръчмата пий-
нахме малко повечко и се хванахме на 
бас: кой може да извика най-силно ня-
какво поздравление. И започнаха. Един 
вика: „Да живее Сталин!“, друг – „Да 
живее Георги Димитров!“, друг – „Чер-
венков“! И така, докато се изредиха 
почти всички големци. Дойде ред и на 
мен. Ударих с юмрук по масата, изпра-
вих се и с пълен глас, както някога е 
викнал Боримечката, ревнах, та стъклата 
на прозорците зазвънтяха: „Да живее 
Гемето, да живее Никола Петков!“ В 
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кръчмата занемяха. Набързо, почти 
всички около мен се разбягаха, сякаш 
съм прокажен. Дойде кръчмарят и ми 
дума: „Хайде, Мито, хайде, върви си. 
Млада булка с дете у дома те чака.“ И аз 
си отидох. Дали минаха двадесетина 
минути и кучето залая. Както си бях бос, 
надянах гумените цървули и забързах да 
видя кой по тези късни часове хлопа. 
Бяха двама милиционери и председате-
лят на селсъвета. „Мито, ела с нас в 
съвета за малка справка!“ – избоботи 
председателят. Качиха ме в джипа и 
право в града. Не ми дадоха дори малко 
време да се обадя на Янка. Не ме държа-
ха много, но като ме върнаха трябваше 
да ме налагат с пресни агнешки кожи, да 
ме лекуват безплатно /нали така беше – 
набият те, след това безплатно те леку-
ват, за да укротят съвестта си някои/. 
Появи се гангрена на палеца на крака. 
Отрязаха го. И започна – мине не мине 
време – отрежат, докато стигнаха догоре. 
След време отрязаха и другия крак. И 
ето ме сега в тази безплатна количка. 
Това тегло, свате, някак си се изтегли, но 
стигна ни друго нещастие. Синът ни 
загина. Не му дадоха да следва в универ-
ситет, бил син на „народен“ враг. И той 
се хвана на работа в мината. Ако беше 
отишъл да се учи, това нямаше да се 
случи. Беше отличен копач. Знаеха го 
всички в нашия край. При едно взривя-
ване се получила експлозия от някакъв 
газ и не могли да го спасят. Внучката, 
ние с бабата почти си я отгледахме. Сна-
хата, майка й, много е добра. Не повтори 
да се омъжи. Остана си при нас. С пари-
те, които дадоха за обезщетение на 
семейството, купихме в града апарта-
мент за внучката и майка й. Та внукът 
ти, свате, е с късмета си. А ти къде изкара 
пенсията и добра ли е? Моята е болнич-
на, дребничка. Едвам стига за церове. 

-Абе… Какво да ти кажа?... Като дой-
де демокрацията малко я понамалиха, но 
пак е до тавана. За работата преди не ни 
разрешаваха да говорим, но сега при 
тази свобода, мога да ти кажа. В казарма-
та бях във „Вътрешни войски“. След това 
ме изпратиха за надзирател в градския 
затвор. Там изкарах цели тридесет годи-
ни. Поработих и като пенсионер.  

-Как си изтърпял толкова време сред 
тези мъченици, бе, свате? 

-Ами… свиква се. Как докторите 
свикват с болните и умиращите в ръцете 
им. 

-Добре, ама сега не те ли спохождат в 
сънищата някои сценки от тамошния 
живот? 

-Спохождат ме, как да не ме спохож-
дат, но нали ти казах – свиква се. Само 
един серсемин все още мира не ми дава. 
Колкото се мъча да го прогоня от главата 
си, толкова по-нахален става. Тази гади-
на преди време беше готов да ме смачка. 
Бях на ръба между живота и смъртта. За 
малко да ме удуши.  

-Бре, що е толкова станало?! – учуден 
попита дядо Мито. 

-Ами… що! Докараха една нощ от се-
ло Ягодово /няма да го забравя/ някакъв 
си престъпник. Ако си виждал по пана-
ирите изправена мечка, и той – 
същински. Вратът му дебел и къс. Глава-
та му сякаш е залепена направо на 
раменете. А ръцете му – мечешки лапи. 
Як селянин. Затворихме го в една ки-
лийка със счупени стъкла на прозорците, 
а вънка студ, сняг и виелици. Начални-
кът ми нареди три дни да не му 
отваряме. Една от нощите бях дежурен. 
Той започна да хлопа, така силно бие, че 
ще изкърти бронираната врата. От него 
се заразиха още двайсетината единочки 
в наказателното отделение. Започнаха и 
в тях да удрят с налъмите по вратите. 
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Видях се в чудо. Принудих се да отворя 
на новия, за да спре да бие. Спряха и 
другите.  

-За какво хлопаш? – питам го. 
-Донеси ми хляб и вода! – нарежда 

той. 
-За враговете няма хляб, няма вода. – 

казах това и тръгнах да затварям вратата. 
Тогава той сложи долу крак и не разре-
ши да заключа. Скарахме се и аз го 
чукнах силно с големия като чук железен 
чук. Изглежда, много го заболя, защото 
прехапа устни и се нахвърли като звяр. 
Издърпа ме вътре и започна да ме мачка, 
сякаш меси тесто в нощви. Накрая сложи 
коляно върху корема ми, хвана ме за 
гушата, скръцна със зъби /още бръмчи 
това скърцане в ушите ми/ и изсъска:  

-Ще ми донесеш ли вода и хляб, га-
дино мръсна, или да ти видя сметката?! 

-Ще ти донеса – успях да смотолевя. 
Хвана ме той с една ръка за ревера, 

дръпна ме и за миг бях на крака. Изско-
чих и успях да хлопна резето. Обадих се 
на шефа за станалото произшествие. 
След малко пристигна той и един яки-
чък колега. Толкова го бихме, че остана в 
безсъзнание. Трудно го повалихме, но 
успяхме. От многото удари с палката, 
един попадна в слепоочието и той рух-
на. Бихме го още, но вече само по 
краката, за да не умре в килията, защото 
тогава работата става малко по-сложна. 
Сипах върху него две кофи студена вода 
/нали това искаше/ и го оставихме. На 
сутринта – гледам го – размърда се. Ка-
чихме го в джипа и право в Ягодово. 
Избутахме го в снега пред вратника му и 
си тръгнахме. Видях го как залази като 
мечка към къщата си. Едва ли е доживял 
ден-два, но вече толкова много години 
мира не ми дава. Не мога да го забравя, 
серсемина му! 

Слуша дядо Мито изповедта на тази 
гузна съвест и нещо отвътре го кара да 
стиска шапката си. В нея той още навре-
мето беше зашил едно хапче, както 
някога хитлеровите агенти пришиваха в 
дрехите си, та ако попаднат в ареста да 
ги глътнат, за да не предадат паролата. 
Така беше се подготвил и той. Ако няко-
га пак го повикат за малка справка, да го 
глътне и – край на мъките. А сега, като 
слушаше този разказ, сам се питаше: 
дали не е дошло времето да използва 
това нищо и никакво хапче. След дълго 
колебание, лекичко разкъса хастара на 
каскета си, извади отровата и зачака 
удобен момент да го пусне в чашата на 
Альоша. Точно в този момент се яви 
внучката.  

-Дядо, радваш ли се? – зачурулика тя, 
прегърна го и затича към любимия си. 

На дядото покапаха сълзи, от радост 
ли, от насъбралата се мъка ли, за която 
му напомни изслушаната изповед. Сло-
жи в джоба хапчето, за да го хвърли след 
това в огъня, избърса сълзите, помълча 
още малко, въздъхна дълбоко и подхва-
на: 

-Слушай какво ще ти кажа, Ангеле: аз 
съм роден в това село Ягодово, за което 
спомена. Преди много години избягах от 
тамошните вампири комунистите. Жи-
вотът ми премина в чуждо село, сред 
чужди хора. А онзи, ти както го наричаш 
серсемин, онзи престъпник, който все 
още мира не ти дава и гризе съвестта ти, 
това съм аз, Альоша, аз! Както виждаш, 
жив съм, но погледни каква развалина 
направихте от мен, погледни!... За нищо 
– за някакви си думи. Сега… каква иро-
ния на съдбата, когато дойде време да ви 
потърся, вас, биячите, как да те съдя, 
като сме сватове, как?!... Ето хапчето, с 
което исках да ти отмъстя, но вече ти 
прощавам. Тя… внучката те спаси… 
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Нека всичко това остане между нас и с 
нас да отиде в гроба. Защо трябва да го 
знаят? Защо трябва да помрачаваме щас-
тието на младите?! 

-Така да бъде, свате, така да бъде – 
слисан от чутото едва успя да промълви 
Альоша – такива бяха годините, свате, 
такива. 

-Не годините, а управниците бяха та-
кива, Альоша, управниците!... Те не бяха 
хора, а хищници, умствени инвалиди, 
продажни властолюбци. Сега, колкото и 
да сменят перуките си, вълчите си кос-
тюми, остават си същите. Не пожелаха 
поне да се извинят, да поискат прошка 
от мъчениците, не пожелаха! Но… макар 
и бавно, зората се показва. Слънцето ще 
затопли душите на хилядите страдалци; 
ще проникне сред многото треви и Не-
забравчето над безброй незнайни 
гробове!... Ще избледнее споменът от 
ужасите на злокобния мрак. Ще заживе-
ят хората пак щастливи, свате, ще 
заживеят! 

ГОСТУВА НИ 
 

ГАСТРОЛ 
 

СВЕТЛИНАТА НА ЗИМАТА 
 

КОНКУРСНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
Българският хайку съюз благодари на 

всички 91 автори, които ни изпратиха 
над 200 хайку за участие в тазгодишния 
анонимен конкурс! Специална благо-
дарност към координатора на конкурса 
Венелина Петкова! 

 

 
 

художник: Иван Додов 
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Макар и конкурсът да е национален, 
бяхме изненадани от присъствието и на 
чуждестранни автори, което навярно 
подсказва, че за жанра няма локални 
прегради. 

Жури в състав Александра Ивойлова, 
Диляна Георгиева, Илиана Илиева и 
Петър Пламенов разгледа и обсъди ано-
нимно всяко едно от получените хайку и 
взе предвид неговите естетически, сти-
листически, езикови стойности и 
възможности за многопластовост.  

Като кратка форма, хайку борави с 
минимален брой думи, чийто избор 
говори за майсторството и словесната 
култура на автора. Разликите между 
наградени и отличени хайку са деликат-
ни и всяко забелязано и одобрено 
произведение, и от четиримата членове 
на журито, заслужава да бъде споменато, 
публикувано и адмирирано. 

В резултат на всичко това обявяваме 
следните награди и отличия: 

 
• Първа награда 

Весислава Савова 
 
време е за сън 
детенце включва лампата 
за Дядо Коледа 
 

• Втора награда 

 Диана Русева Тенева 
 
лапавица… 
чорапите на дъщеря ми 
висят над печката 
  

Бранимира Кунчева 
 
зимни приказки 
вятърът плаши децата 
през ключалката 

• Трета награда 

Александър Костов 
 
Никулден 
в жабката намирам         
черупка от рапан 
   

Станислава Василева Немска 
 

бурна игра в снега 
едно от децата             
пази ангела си 
 

• Награди за чуждестранен автор 

Битари Субирин, Русия 
 

късна есен 
вече не чистя снега 
по слепоочията си 
 

Горан Гаталица  

(Goran Gatalica), Хърватия 
 

тази вечер 
по-бял от падащия сняг         
Токийският залив 
 

• Отличия 

Ангел Димитров Дюлгеров 
 

снежна пътека 
вървя по следите 
на слънчево зайче 
 

Владислав Христов 
 

блещука капчукът 
първата светена вода 
за годината 
   

Радостина Драгостинова 
 

пропуснати бодове 
в бродериите на мама 
снежни ангели 
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Стоянка Боянова 
 

нова година 
долината отеква     
с многая лета 
      

Христина Панджаридис 
 
сняг и кокичета 
в чуждата градина 
какво ще порасне при мен? 
      

 Людмила Тодорова 
 
пламъци в огнището 
по стените сенки 
на стари обитатели 
 

 Даниела Михалева 
 
борът край училището 
шишарките му  
из целия квартал 
 

Детелина Тихолова 
 
цял ден рисувам дервиши... 
снежинките започнаха 
да се въртят 
 

• Поощрение за млад автор 

 Янис Емилов Якимов, 18 г. 
 
първи сняг 
пада от тавана  
мазилка  
 

Автор: Илиана Илиева 
 

ИЗБРАНО 
 

Представяме избрани хайку от Деве-
тия национален декемврийски конкурс 
за хайку „Светлината на зимата“, орга-
низиран от Българския хайку съюз. 

Селекцията е на Александра Ивойло-
ва, член на журито и художник на 
картината, която имаме удоволствието 
да включим в тази публикация. 

 

 
 

художник Александра Ивойлова 
 

Омила-Цвета Джагарова 
 

скреж 
през оченце от детски дъх 
вън светът блести 
 

Минко Танев 
 

първи снежинки  
чувство за безтегловност 
между звездите 
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Надежда Станилова 
 

зимна нощ 
блещукащи светлини 
прибират бездомника 
 

Станислава Ганчева 
 

греят свещички 
край параклиса –  
подранили кокичета 
 

Сидония Пожарлиева 
 

в зимните стъпки 
отблясъци – 
цветни стъкълца 
 

Иванка Янкова 
 

Коледа 
светъл лъч догонва 
звън на камбана 
 

Илияна Делева 
 

леден воал 
пръски от водопада 
пред залеза 
 

Мая Кисьова 
 

какъв студ 
дори снегът посинява  
в следите ни 
 

Людмила Тодорова 
 

снежна пустош 
търся брега 
на лятното езеро 
 

Тони Теллалов 
 

протяга се котката 
между нас и зимата 
светъл прозорец 
 

Зорница Харизанова 
 

коледен пакет 
светлина в незрящите очи 
на старица 

Мариета Йовчева-Станчева  
 

зимното слънце –  
сияйна снежна топка 
в сребърен облак 
 

Иванка Павлова 
 

Заскрежен прозорец. 
Слънчев лъч разполовява 
приказния замък. 
 

Блага Вълчева 
 

Вятърът чака 
последната ми стъпка. 
Зимна мандала. 
 

Павлина Петкова 
 

шейна пресича 
лунната пътека 
Коледна нощ 
 

Людмила Христова 
 

снежно утро 
от селцето следи 
само в Google Earth 

Цонка Великова 
 

по залез 
сред алените преспи 
чернеят гарвани 

 

Габриела Цанева 
 

слънчев лъч  
през борови иглички – 
всички зимни цветове 
 

Иван Димитров 
 

слепѝ слънчев ден 
над облачно езеро 
Черни връх е бял 
 

Красимира Рафаилова 
 

последната монахиня 
в планински манастир 
приютява зимата 
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Милена Велева 
 

зимно слънце 
котарак точи нокти 
по ствола на джанката 
 

Иван Георгиев 
 

снежна слепота 
само орелът вижда 
белия заек 
 

Янис Якимов 
 

Коледни свещи 
в снежните гробища 
се отразяват звездите 
 

Кристина Тодорова 
 

снежинки докосват 
румените ти бузи... 
да бях една от тях 

 

Антонина Каралабева 
 

... проблясващи снежинки  
в светлината на фенера 
а няма те да споделя... 

 

Надежда Костадинова 
 

снежна Витоша 
по Лалето се спуска 
ослепително слънце 
 

Александър Дъбнишки 
 

сребърна лисица по лунната пътека 
на снега 

 

Ким Алберт Думанон 
 

зимен път 
а вече усещам 
бащината камина 
 

Подбор: Александра Ивойлова 
 

ПРЕВОДАЧЪТ ПРЕДСТАВЯ 
 

БЕРНАР КИРИНИ 
 

Бернар Кирини (Bernard Quiriny)  е 
съвременен белгийски писател и журна-
лист. Завежда рубрика за музика и книги 
в сп. „Кроник’арт” (Chronic’art), пише 
също за сп. „Опинион”(L’opinion). Роден 
е през 1978 г. Той е доктор по право и 
преподавател в Бургундския универси-
тет (Франция).  

Като писател дебютира през 2005 г. 
със сборника разкази „Притеснение от 
първото изречение” (L’angoisse de la 
première phrase), с който веднага печели 
Наградата за призвание (Prix de la voca-
tion). През 2008 триумфира с друг свой 
сборник  –  „Месоядни разкази” (Contes 
carnivores), удостоен с наградата Виктор 
Росел (Prix Victor Rossel – най-значимото 
литератулно отличие на Белгия), с Наг-
радата Марсел Тири (Prix Marcel Thiry – 
награда на град Лиеж, учредена в памет 
на поета, писанеля, есеиста, политика 
Марсел Тири), както и с наградата за 
стил (Prix du style). През 2013 г. печели 
Голямата награда за фантастика (Grand 
prix de l’Imaginaire) за най-добра фран-
кофонска новела от неговия сборник 
„Една много специална колекция” (Une 
collection très particulière). Бернар Кири-
ни е автор не само на разкази, но и 
на романи, между които: „Алчните” – 
Les Assoiffés, 2010; „Изчезналото село” – 
Le village évanoui, 2014; „Аферата Ма-
йерлинг” – L’affaire Mayerling, 2018. Част 
от творчеството му е преведено на ита-
лиански. През 2014 г. е удостоен с 
наградата Премио Салерно Либро 
д’Еуропа (Premio Salerno Libro d’Europa) 
– Първа награда за европейска книга на 
гр. Салерно (Италия). А през 2014 г. – с 
наградата Емил Фаге (Prix Emile Faguet) 
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на Френската академия за „Господин 
Сплиин. Бележки за Анри дьо Рение” 
(Monsieur Spleen. Notes sur Henri de 
Régnier). Това са само щрихи за творчес-
твото на този талантлив автор, което 
продължава успешно да се развива. 

Ще представим автора с късия разказ 
„Леглото“, включен в сборника „Убийс-
твени истории” (Histoires assassines), изд. 
Риваж, 2018 г. Изданието съдържа двай-
сетина новели, които могат да бъдат 
характеризирани – едни като комични, 
фантастични, гротескови, други като 
трагични, иронични, а някои и като 
халюцинирани или просто цинични. 
Разказът е от раздела Предметите имат 
думата (Les choses ont la parole). 

 

Иванка Попова-Велева 
 

ЛЕГЛОТО 
 

Влязох в семейството още преди шей-
сет години и е малко да се каже, че им 
съсипах живота.  

На дядото и бабата, които първи ме 
използваха, причиних безсъние, кошма-
ри и обилно потене, от които сутрин се 
чувстваха зле, трепереха, смазани от 
умора. (Веднъж вълните ми така разтър-
сиха старата, че тя падна на земята). 

След  това дойде редът на родители-
те, изтормозени също. След два месеца 
бащата получи ужасни болки в гърба; по 
лекарски съвет той смени матрака, но 
напразно – проблемът идваше от по-
далеч, от мен. След като бях тормозил 
господина, се насочих към  госпожата, на 
която като на шега вдъхнах неустоими 
пристъпи на нимфомания1; тя повече не 
се удържа, изтощи мъжа си и, тъй като 
той се оказа неспособен да задоволи гла-
да ѝ, станал огромен, тя се насочи към 

                                                                        
1 Нимфомания – мед. Болезнена полова възбуда у 
жените (бел.прев.) 

девера си, който живееше на горния 
етаж. Измаменият съпруг ги завари на 
местопрестъплението в мое присъствие, 
а за мен това беше страшно забавно. 
Съпрузите повече не си проговориха, но 
за да запазят благоприличието, продъл-
жиха да делят постелята.   

Накрая бащата почина и неговият 
син с младата си съпруга наследиха стая-
та на родителите си. Тези двамата ме 
намериха неподготвено; симпатични и 
лудо влюбени, те се мляскаха непрекъс-
нато и изглеждаха много щастливи. 
Изчаках тя да забременее и я поизмъчих. 
Лекарят нареди тя да остане в леглото, 
оставяйки я, без да подозира, под моята 
власт. Тя  доста се измъчи, след което 
пометна. Мъжът ѝ я изпрати на село, за 
да се възстанови; недоволно от това, че 
той ме лиши от нея, аз си отмъстих на 
него, като му внуших ужасни кошмари. 
Накрая жена му се върна и те подновиха 
креватната гимнастика и тя отново заб-
ременя. Велики Боже, аз оставих 
природата да си свърши работата док-
рай; роди се момченце, скоро след него 
още едно. 

Тези две чудовища като поотраснаха 
свикнаха да играят в стаята на родите-
лите си, тоест у дома и да скачат със 
събрани крака по пружините ми, насил-
вайки старото ми дърво.  

Но това не е всичко: родителите ку-
пиха ново легло и ме отпратиха в стаята 
на бабата, която беше оглушала и изгу-
била способността си да задържа. Тази 
развалина ме подмокря по пет пъти на 
ден, без да мога да си отмъстя и от дъно-
то на своя делириум, имам чувството, че 
тя мъсти за цялото  семейство. 

 

Превод от френски Иванка Попова-Велева 
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ЖАН БАТИСТ БАРОНИАН 
 
Жан Батист Барониан (април 1942 г.), 

истинското име на когото е Жозеф Лу 
Барониан, е белгийски писател от ар-
менски произход. Роден е в Антверпен, в 
семейството на арменски емигранти, 
потомци на бежанци от геноцида в Ар-
мения през 1915 г.  

Когато е на две години родителите 
му се преместват в Брюксел, където по-
късно учи право. Той не упражнява пра-
вото като професия, а животът му се 
разполага между Брюксел и Париж, къ-
дето работи в различни издателства и 
заедно с това започва неговата кариера 
на творец.  

Жан Батист Барониан e автор на око-
ло 60 книги (романи, разкази, есета и 
др.), между които се открояват биогра-
фиите на т.нар. френски „прокълнати 
поети” – Бодлер, Верлен и Рембо. Освен 
биограф, той е и литературен критик, 
съставител на антологии, есеист, поет. 

Пише под различни псевдоними, ко-
ито използва в различните литературни 
жанрове, в които твори (литература за 
деца, любовни романи, полицейски ро-
мани). Президент е на международната 
асоциация Приятелите на Жорж Симе-
нон. 

Член е на Белгийската кралска ака-
демия за френски език и литература. 

Тук е представен като автор на фан-
тастични разкази – особено развит жанр 
във френскоезичната белгийска литера-
тура. 

 
Иванка Попова-Велева  

 

ПОЛЕТ НАД ПЛОЩАД „РУП“2 
 

  На Жан Мюно3, 
познавал добре тези места 

 
Влизайки в това кафе на площад 

„Руп“, веднага разбрах, че ме бяха поз-
нали. Сервитьорката ми отправи 
широка усмивка на възхита. Приближих 
се до бара и поръчах едно студено мля-
ко. Барманът побърза да ме обслужи. 

- Оная вечер ви видях по телевизията. 
Бяхте много добър. Невероятен! Наисти-
на, изключителен номер.  

Не отговорих нищо. Девет от десет 
пъти бърборенето е едно и също. Каква-
то и роля да изпълнявам. Онази вечер 
бях в ролята на Колюш4, един тип когото 
не мога да дишам, но правя каквото е 
необходимо, както казват хората, които 
нямат мнение или се преструват, че ня-

                                                                        
2 Тази новела е включена в сб. „Седем 

привидности. Необичайни разкази” (Sept 
simulacres. Contes insolites), изд. Емил ван 
Балберг, Брюксел, 1982 г. 

3 Жан Мюно (Jean Muno), (1924 -1988), 
роден Робер Бюрнио (Robert Burniaux), е 
белгийски писател  (романист, новелист), 
кинокритик и университетски преподава-
тел. Считан е за баща на фантастичната 
литература на Белгия. Носител е на награ-
дата Виктор Росел (Victor Rossel – 1979) за 
книгата „Странни истории“ (Histoires 
singulières). Член е на Белгийската кралска 
академия за френски език и литература от 
1981 до края на живота си. През 2001 г. е 
учредена литературна награда на негово име 
за автори в жанра фантастика.  

NB. Тази и следващите бележки са на 
преводача. 

4 Колюш (Michel Colucci, псевдоним 
Cauluche) – известен френски комедиен ак-
тьор (1944 -1986). 
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мат. Изпих чашата си на един дъх и по-
исках още една. 

Барманът се наведе към мен. 
- Извинете, но дали ще играете Еди 

Меркс5? Имитирате го идеално. 
Повдигнах рамене. 
- Нямам представа. Предпочитам по-

скоро да се обновявам, публиката се 
отегчава много бързо. 

- Ами Ино6? 
- Подготвям нещо съвсем различно. 

Една нова роля на спортист... Пеле7. 
- Пеле? ... Ама... той е чернокож! 
- Да. И какво? 
Смаян, барманът започна да поклаща 

глава. 
- Предполагам, че имате някакъв 

трик? 
 - Имам хиляди трикове. В моята 

професия всичко е трикове, блъфове, 
заблуда, измама, имитация, хитрост, 
прах в очите. На театър, като на театър! – 
това е добре известно.  

- Използвате ли вакса? 
- Що за въпрос? Никога! Аз се изме-

ням, драги ми господине, преобразявам 

                                                                        
5 Еди Меркс (Eddy Merckx) – белгийски 

колоездач, считан за най-големия шампион 
в света – със спечелени 625 състезания; 
професионален състезател в периода 1965 - 
1978 г. 

6 Бернар Ино (Bernard Hinault) – френс-
ки шампион по колоездене, роден през 1954, 
професионален състезател в периода от 
1975 до 1986 г.  

7 Пеле (Edson Arantes do Nascimento, 
наречен Pelé) бразилски футболист със 
световна известност, роден през 1940 г., 
той започва футболната си кариера на 15 
години – в средата на 50-те и спортува 
активно до средата на 70-те години на ХХ 
в. Носител на наградата „Златна топка”. 
Той е също актьор, сценарист и проду-
цент. 

се. Имам свръхестествени способности. 
Не го ли знаехте? 

Клиентите се бяха приближили, об-
разувайки безобиден кръг около моя 
знаменит персонаж. Изведнъж всички 
живо се заинтересуваха от репертоара 
ми. Кога ще изиграете Митеран8, Ейс-
кенс9, Мао10, Рейгън11, Де Гол12, Спак13, 
Алиенде14, Брежнев15, Дали16, Трене17, 
Пулидор18, Кастро19?  

                                                                        
8  Франсоа Митеран (François 

Mitterrand) – бивш президент на Франция 
(1916 - 1996 г.) 

9 Марк Ейскенс (Mark Eyskens) – бивш 
премиер на Белгия (р. 1933 г.) 

10 Мао (Mao Zedong; 1893-1976) е дър-
жавен глава и върховен военнокомандващ 
на Китайската народна република, на 
която той е основател. Застава начело на 
Китай през 1949 г. и остава там до 
смъртта си. 

11 Рейгън (Ronald Reagan – 1911-2004 ) е 
40-я президент на САЩ, с мандат от 1981 
до 1989 г. По професия – актьор и поли-
тик. 

12 Де Гол (Charles de Gaulle – 1890-1970) 
, по-често генерал Де Гол, е виден военен и 
политически деец на Франция с изключи-
телно богата биография в служба на 
страната си. В периода 1958-1959 г. заема 
поста премиер-министър, а от 1959 до 
1969 г. е президент на Френската репуб-
лика.  

13 Спак (Paul Henri Spaak – 1899-1972)  
е бивш премиер-министър на Белгия, как-
то преди това и неин външен министър. 
Заради своята дейност е считан за един 
от бащите на Обединена Европа. 

14 Алиенде (Salvador Allende – 1908-
1973) e политически деец на Чили и прези-
дент на страната в периода от ноември 
1970 до септември 1973 г., когато е свален 
с военен преврат. 
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- А Брандо20? А Дьо Фюнес21? А Жис-
кар22? 

- А Оберон? 
Тогава вдигнах ръка. 
- Моля? Какво казахте?  
Този, който беше го казал, беше едър 

брадат мъж, подобен на гардероб с огле-
дало. Лукава усмивка  пробягваше по 
устните му. 

                                                                                             
15 Брежнев (Леонид Брежнев – 1906-

1982) е бивш генерален секретар на Кому-
нистическата партия на Съветския съюз 
и държавен глава в периода 1964-1982 г. По 
произход е украинец. 

16 Дали (Salvador Dali – 1904-1989) е 
испански художник сюрреалист от обл. 
Каталуния. Автор е на световноизвестни 
произведения в областта на живописта, 
графиката, скулптурата, бижутерията, 
филми и книги. Творбите му са в естети-
ката на сюрреализма, но и в тези на 
дадаизма и кубизма. 

17 Трене (Charles Trenet – 1913-2001) 
френски артист, автор на песни (тексто-
ве и музика) и изпълнител. 

18 Пулидор (Raymond Poulidor – 1936-
2019) Реймон Пулидор, наричан галено 
Пупу, е професионален френски състеза-
тел по колоездене в периода 1960-1977 г.  

19 Кастро (Fidel Castro – 1926-2016) е 
кубински политик, министър-председател 
на Куба от 1959 до 1976 г., а след това е 
президент на страната. От 1961 до 2011 е 
първи секретар на ЦК на Кубинската ко-
мунистическа партия. 

20 Брандо (Marlon Brando – 1924-2004) e 
легендарен американски актьор и киноре-
жисьор. 

21 Луи дьо Фюнес (Louis de Funès – 1914-
1983) е забележителен френски комедиен 
актьор. 

22 Жискар д’Естен (Valéry Giscard 
d’Estaing – 1926-2020)  е френски политик, 
президент от 1974 до 1981 г. 

- Оберон. 
- Царят на духовете? Онзи, когото 

Шекспир описва в „Сън в лятна нощ”? 
- Точно така. 
- Ами... Никога не съм възнамерявал 

да изпълня подобна роля. Впрочем, мис-
ля, че съм неспособен да я изиграя. 

Той започна да се смее с един невъз-
държан смях, който ми проглуши 
ушите. 

- Бях сигурен! Вие всички сте еднак-
ви! Можете да имитирате реално 
съществуващи хора, но не и духове, феи, 
вампири, джуджета... И смеете да твър-
дите, че притежавате свръхестествени 
способности! Друг път! 

Последните си думи придружи с ци-
ничен жест, който отказвам да опиша. 
Стъписан, огледах групата на моите 
почитатели. Очарованието беше разру-
шено. Вярно е, всичко мога да правя, 
освен това: някакво въображаемо същес-
тво, някаква приказна същност – 
невъзможно! Какво пък? Професията да 
забавляваш си има своите възможности – 
хората вярват само в това, което позна-
ват. Конкретното, истинското, което 
можеш да пипнеш. 

Тръгнах си силно разстроен. 
Спуснах се към фонтана на площада, 

покатерих се бързо на върха на статуята, 
която се издигаше в средата, свалих си 
сакото, разхлабих вратовръзката, събля-
кох си ризата и я хвърлих трескаво във 
водата.  

Сетне, като си сложих на врата моите 
големи криле, се стрелнах към синьото 
небе.  

 

Превод от френски Иванка Попова-Велева 
 

Биографиите на представените автори са 
подготвени от преводача по материали от печата 
и интернет 
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РЕПОРТАЖИ 
 

МУЗЕЙ НА ВОСЪЧНИТЕ 
ФИГУРИ В БЯЛА  
 

ПАВЛИНА ПЕТКОВА 
 
Идеята за изграждането на такъв му-

зей бе взето още преди няколко години, 
когато Общината закупи пустеещата и 
рушаща се сграда на бивша детска гра-
дина за изграждане на „Арт център 
Бяла“ в квартал гара Бяла. През есента 
на 2021 г. там заработи арт кафе, през 
месец декември отвори врати 3D кино и 
арт галерия – музей на восъчните фигу-
ри. На пустеещо преди време място се 
обособи един прекрасен ансамбъл, 
включващ в себе си православния храм 
„Свети Пантелеймон“, парк с места за 
отдих и спорт, сцена за културни изяви и 
арт центъра. Остава да се завърши чита-
лищният салон, който е така нужен за 
духовното изграждане на хората от 
квартала. 

Музеят на восъчните фигури е създа-
ден с помощта на дарения от 
благотворителни базари, концерти на 
беленчани и с финансовата помощ на 
общината. Експозицията в него съдържа 
шест восъчни фигури на известни исто-
рически личности, свързали част от 
живота си с Бяла: Колю Фичето, Панайот 
Волов, Петко Рачов Славейков, Алексан-
дър Батенберг, баронеса Юлия Вревска, 
император Александър II. 

Един от създателите на фигурите е 
великотърновският скулптор Борис Бо-
рисов. Той споделя пред медиите, че 
портретните фигури са изработени от 
силикон и други материали, но са извес-
тни като восъчни фигури. Първо се 
моделират от глина, съобразявайки се с 

облеклото, състоянието, позата, която 
трябва да се пресъздаде, за да въздейства 
най-добре върху публиката. И най-вече 
не се изискват определени условия и 
температура за поддръжката им. 

Непосредствено с влизането си посе-
тителите са „посрещнати“ от княз 
Александър Батенберг, сражавал се в 
Предния отряд, предвождан от генерал 
Гурко в Руско-турската война. Участник 
в най-решителните и тежки сражения , 
за което получава Георгиевски кръст IV 
степен. Заедно с генерал Гурко пристига 
в Бяла, за да участва в един от военните 
съвети на 2 август 1877 г. и тук му е връ-
чен ордена. Заедно с Александър I 
посещават военните болниците в регио-
на. 

 

 
 

Александър Батенберг 
 

На 17 април 1879 год.  Александър 
Батенберг е утвърден за княз на Бълга-
рия, а на 26 юни същата година полага 
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клетва във Велико Търново. Една от най- 
големите заслуги на княза към българс-
кия народ е Съединението на Княжество 
България и Източна Румелия. 

Бяла е едно от малките градчета с бо-
гата история и средище на висока 
литературна дейност в миналото. Тук са 
творили и упражнявали своето просвет-
но дело видни писатели, като се започне 
от Петко Рачов Славейков, който под 
ръка със своя собствен препис на „Исто-
рия словеноболгарская“ макар и за срок 
от три месеца през есента на 1845 г. е 
учителствал в тогавашното село Бяла, 
като основава  и първия читалищен 
кръжец. Днес едно от училищата в града 
носи неговото име. 

Седнал, всяващ респект, а до него 
разтворена книга, от която с едър шрифт 
е поместен стих от емблематичното му 
стихотворение „Татковина“. Петко Сла-
вейков е виден общественик, просветен 
деец, публицист, поет, фолклорист и 
политик. След Освобождението е един 
от водачите на Либералната партия, 
председател на Народното събрание и 
министър в няколко кабинета. 

Централно място в експозицията е 
отредена на Уста Колю Фичето, застанал 
до макета на прочутия беленския мост – 
шедьовър над река Янтра. Мостът е пос-
троен през 1865-1867 по нареждане на 
валията на Дунавския вилает Мидхат 
паша. С неговото съграждане се е целя-
ло  свързване на новото шосе Русе – 
Търново, със столицата на Османската 
империя – Цариград, минаващо над 
река Янтра при Бяла. По изчисления на 
полския инженер Людмил Рола, който 
бил на служба при Мидхат паша за пос-
трояването на моста са били необходими 
около 3 милиона гроша. 

Славата на майстора-строител Кольо 
Фичето от Търново се носела по българ-

ските земи. Той бил повикан при 
Мидхат паша в Русчук и запитан дали 
би постоил мост от камък на буйна Янт-
ра при Бяла и колко ще струва градежа. 

Уста Колю Фичето отговорил, че мост 
може да съгради, но колко ще струва не 
може веднага да отговори. Поискал 9 оки 
восъчни свещи и две седмици, за да 
пресметне стойността на строежа. Отго-
ворът му бил посрещнат с присмех и 
ирония от присъстващите чуждестран-
ни  инженери. 

 

 
 

Никола Фичев 
 

В Янтра крачил, мерил и пресмятал. 
„Паша ефенди, ако моста при Бяла не 
направя по терка си за 700 000 гроша, 
вземете ми главата“. И само за две годи-
ни 1865-1867 г. е издигнат мост за чудо и 
приказ. Дълъг е 276 м., широк 9,5 м., с 
тринадесет подпори и  четиринадесет 
извити свода и за първи път  с право 
платно по него. Майстор Фичето вдъх-
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нал живот на своето най-голямо творе-
ние – с полумитични същества и 
животни е украсил горните ъгли на три-
найсетте пиластри откъм заострената 
към течението страна, където свършват 
отворите за оттичане и почва главния 
триъгълник към парапета. 

Мостът е открит през октомври 1867 
г. На 5 юли 1877 г. по него преминават 
руските драгуни и хусари, предвождани 
от генерал Арнолди, които освобождават 
Бяла. 

През 1897 г. с цел проучване основите 
на моста са били разкопани и проливни-
те дъждове същата година запълват 
отворите с дървета и откъсват моста през 
средата, като събарят задната част. Тази 
част е възстановена с бетон едва през 
1922-1923 г. За втори път руски войски 
преминават по него през 1944 г. 

Мостът на Бяла по това време е едно 
от най-красивите и монументални съо-
ръжения на Балканите по оценката на 
Феликс Каниц – „И този скромен човек в 
потури и абичка не знае, че с Беленския 
си мост е построил най-голямата хид-
равлическа постройка на Балканския 
полуостров, изключая Цариград.“ За 
него Колю Фичето получава ордена 
„Меджидие”, 50 хил. гроша и парцел в 
Търново. 

Непосредствено до Фичевия мост е 
фигурата на младия Панайот Волов, а 
зад него е изобразена Хвърковатата чета 
на Бенковски.  

Волов е избран за председател на 
Шуменския частен революционен коми-
тет и като такъв през м. август 1874 г. 
участва в общото събрание на Българс-
кия революционен централен комитет 
(БРЦК) в Букурещ. Взема участие и в 
подготовката на Старозагорското въста-
ние през м. септември 1875 г. 

 

 
 

Панайот Волов 
 

След неуспеха на въстанието е един 
от учредителите и главни дейци на Гюр-
гевския революционен комитет. 

Определен е за главен апостол на 
Четвърти Пловдивски революционен 
окръг с помощник Георги Бенковски. В 
резултат на организаторската им работа 
са създадени десетки частни революци-
онни комитети.  

Когато избухва въстанието, Панайот 
Волов е в Панагюрище и заедно с други-
те апостоли вдига населението на бунт. 
Формира чета, с която обикаля района 
на Копривщица, Карлово, Клисура и др. 
След разгрома на въстанието заедно с 
Георги Икономов и четника Стоян Ан-
гелов правят опит да се прехвърлят в 
Румъния, но се удавят в бурните води на 
р. Янтра край гр. Бяла, Русенско на 26 
май 1876 г. 
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Видно място в музея заемат две от 
личностите, свързани с българската и 
руската история. Едната е на руския 
император Александър II, останал в ис-
торията с прозвището Цар Освободител, 
заради отмяната на крепостничеството, а 
втори път за свободата и суверенитета на 
България, Сърбия, Черна гора, Херцего-
вина и Румъния. 

На 24 април 1877 г. в Кишинев с ма-
нифест на император Александър II 
Русия обявява война на Турция. 

За периода от 20 юли до 13 август 1877 
г. Руската главна квартира, начело с 
Александър II се настаняват и престояват 
в Бяла. 
 

 
 

Император Александър II 
 

От тук се командват военните дейст-
вия. Бяла става столица на освободените 
български земи – в нея се срещат военни 
кореспонденти, дипломати, провеждат 
се военни съвети, вземат се важни реше-
ния за хода на военните действия. Тук е 
докладвано за двете неуспешни атаки 
при Плевен. По случай рождения ден на 
руската императрица и в чест на Алек-
сандър II по предложение на учителя 
Стефан Маринов е организирано тър-
жествено посрещане от местното 
население с музика от гъдулки, гайди и 
тъпани. На мегдана до щаб-квартирата 
пред руския император и командването 

играят заедно на хорото българи от Бяла 
и околните села, руски офицери и вой-
ници. Александър II е настанен на 
своеобразен трон – каруца с дълги рит-
ли, постлани с пъстри черги. Тъпан бие, 
хоро се вие. Беленските моми Русана и 
Христина Върбанови играят пред царя 
българска ръченица и той ги дарява с по 
една жълтица. 

Този празник с руския император е 
отбелязан като събитие в чуждестранния 
печат. Императорът напуска Бяла по 
здравословни причини на 2 август след 
съвета и се установява в село Горна Сту-
дена, Великотърновско, а на 13 август 
1877 година Главната квартира се пре-
мества там. Преди заминаването си той 
подарява за спомен на църквата в Бяла 6 
камбани с различна големина, два комп-
лекта свещенически одежди и други 
църковни пособия. На най-голямата 
камбана е отлят надпис: „Тази камбана е 
подарена от Александър II, император 
всерусийски, за черквата в село Бяла“. 
Едната от големите камбани се пуква от 
продължителното и силно биене, с което  
възвестяват падането на Одрин по време 
на Балканската война (намира се в Исто-
рически музей – гр. Бяла). 

„Ангел на милосърдието, отдала жи-
вота си за свободата на България“ –  с 
тези думи се приближаваме към мило-
сърдната сестра Юлия Вревска –  муза на 
поети, художници, музиканти, „царица“ 
на баловете и приемите, избрала пътя на 
войната. Руска баронеса, загърбила 
елитния живот на Петербургската арис-
токрация,  придворна дама в двора на 
императрица Мария Александровна. 

Образована, интелигентна, излъчва-
ща красота, остроумна, любознателна, 
интересуваща се от културния и общес-
твено-политическия живот в Европа. 
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Познава се с много известни личнос-
ти като Виктор Юго, Ференц Лист, 
Ламартин и др. С едни от най-големите 
умове и именити творци на Русия през 
XIX век: Д. В. Григорович, Я. П. Полонс-
ки,  В. А. Сологуб, А. Столипин/Монго, 
С. Трубецки, М. Лермонтов, П. В. Шума-
хер, И. К. Айвазовски, В. Верешчагин … 

Продава бащиното си имение и  със 
собствени средства организира санита-
рен отряд.  

На 19 юни 1877 г. милосърдните сест-
ри от Светатроицката община и 9 
доброволки, в това число и Вревска при-
емат званието сестри на Червения кръст. 
След няколко месечно обучение замина-
ват за румънския град Яш, където 
лекуват ранени бойци в 45-та военнов-
ремененна болница на Дунавската руска 
армия. Това е главната база на Червения 
кръст в тила на армията.  Още на 21 юни 
в Яш пристига от Браила първия сани-
тарен влак с ранени и болни войници. С 
напредването на военните действия се 
налага болничният персонал да бъде 
прехвърлен  в по-голяма близост до 
фронта.  

На 20 ноември 1877 г. Юлия Петровна 
със санитарен фургон пристига до свое-
то ново работно място в 48-ма 
военновременна болница в село Бяла. 
Макар че е в отпуск, Вревска настоява да 
я изпратят като санитар на първа бойна 
линия. В края на ноември 1877 г., заедно 
с още две сестри, заминава за превързоч-
ния пункт в с. Обретеник, недалече от 
Бяла. Напрегнатата работа като меди-
цинска сестра, непрестанните грижи за 
ранените и болните войници в Обрете-
ник, отслабват необратимо жизнените й 
сили. Водят се много тежки сражения. 
На молбите на близките си, които насто-
яват да се върне в Петербург, за да 
посрещнат заедно Рождество Христово, 

Юлия взема решение да остане в Бълга-
рия и се завръща в болницата в Бяла. 
Нуждаещите от помощ са стотици, хи-
ляди…  Тя чувства България като втора 
родина, на която принадлежи със цялото 
си сърце! 

 
 

 
 

Юлия Вревска 
 

И така до датата 24 януари (5 февру-
ари нов стил) един ден преди рождения 
й ден сърцето й спира да бие.  Една ве-
лика душа остава завинаги в българската 
земя. 

Болницата в гр. Бяла носи името на 
Юлия Вревска. 

Друго, което представлява интерес за 
посетителите е възможността в три обо-
собени къта – ниши могат да гледат 
документалните филми, свързани с ис-
торията на Бяла – „Беленският мост на 
Колю Фичето“, „Ангелът на милосърди-
ето“ и  „Малката Бяла – столица на 
Руската империя“. 
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ТВОРЧЕСКИ  

АВТОПОРТРЕТИ 
 

ДВА ЮБИЛЕЯ – СВЕТЛИ ЗА 
СЛОВОТО  

 

25 ГОДИНИ СЪЮЗ НА ПИСАТЕЛИ-

ТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ 
 
Съюзът на писателите земеделци в 

България беше създаден на 25 януари 
1997 година в София.  

Сред учредителите-ентусиасти личат 
имената на Искър Шуманов, Йордан 
Борисов, Стоян Колдов, Иван Селановс-
ки, Петко Огойски, Пенко Керемидчиев, 
Боян Стоянов, Георги Киришев, д-р 
Иван Цолов, Васил Калфов и други.  За 
председател е избран Йордан Борисов, 
за зам.-председател Георги Киришев, за 
секретар Боян Стоянов и за касиер Иван 
Селановски, който след една година 
поема функциите и на секретар. Пред-
седател на контролната комисия става 
Стоян Колдов, а членове Пенко Кере-
мидчиев и Васил Калфов.  

Скоро към творческото обединение 
се присъединяват много творци от цяла 
България: Илия Василев, Андрей Васи-
лев, Страхил Планинец, Боян Илиев, 
Иван Белослатински, Цоньо Неделкин, 
Петко Згалевски, Димитър Южнянин, 
Борис Сандански,  Милчо Присадашки, 
Маргарита Нешкова, Йордан Христов, 
Иван Кутинов, Любен Томов, Николай 
Пачев, Милена Филипова-Френкева, 
Вяра Дамянова и др. 

Скоро след създаването си, Съюзът на 
писателите земеделци започна издаване-
то на четиритомния литературен 

сборник „Детелина“, в който бяха отпе-
чатвани стихове, разкази, хумористични, 
сатирични и други произведения на 
земеделските творци.  

В творбите преобладават темите за 
борбата и страданията на репресирани-
те земеделци и други инакомислещи  
хора по време на тоталитарното управ-
ление на България сред 9 септември 1944 
година, както и вечните общочовешки 
теми за битието и смисъла на живота, 
обичта към родината и родния край, 
любовта, градивния труд и т. н.  

През 2012 г. Съюзът на писателите 
земеделци започва да издава и свой вест-
ник – „Литературно земеделско знаме“, 
който излиза като печатно и електронно 
издание вече 10 години. 

 

10 ГОДИНИ В-К „ЛИТЕРАТУРНО 

ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ“ 
 
В началото на 2012 г, през януари, 

Съюзът на писателите земеделци в Бъл-
гария издаде започна да издава свой 
вестник – „Литературно земеделско зна-
ме“. 

Първият брой бе посрещнат с инте-
рес от литературната общественост и с 
надежда от сдружените земеделци. 

И ето, че той вече цели 10 години не-
изменно излиза - очакван с нетърпение 
от своите читатели, както в страната, 
така и в чужбина. 

Първият редакционен съвет се струк-
турира около председателя на Съюза 
Йордан Борисов в лицето на Кирил На-
зъров, Габриела Цанева и мен – Иван 
Селановски. Ние, от по-старото поколе-
ние, започнахме да събираме творби и 
да каним като автори на вестника наши 
връстници, преминали през горнилото 
на затвори и лагери и закалили перото 
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си в тези тежки, нечовешки условия. Но 
по-младите ни колеги потърсиха нови 
таланти, нови лица, които продължават 
нашата традиция. 

Получи се едно жанрово разнообраз-
но издание, в което намират място 
поезията и прозата, литературната кри-
тика и сатирата, наред с отбелязването 
на знакови за земеделското движение и 
националната ни памет събития. 

Така вестникът получи своя облик - 
литературно издържан, приветлив и 
желан не само от сдружените земеделци, 
които бяха първите му читатели. 

И нека кажа – скъпи писатели, поети, 
редактори – работете! От вас зависи да 
продължи живота на в. „Литературно 
земеделско знаме“! 

Скъпи читатели – дано сте удовлет-
ворени от нашия вестник, защото в това 
е смисълът – словото да бъде споделено... 

Честит юбилей! 
 

Над статията работиха: Иван Селановски, 

Кирил Назъров, Маргарите Нешкова и Габ-

риела Цанева 

 

ТВОРЧЕСКИ ПОРТРЕТИ 
 

И този път излизаме извън кориците 
на списанието. Отново трябва да прек-
роим мястото между кориците му и да 
отворим хоризонта си за онова, което ни 
връхлетя. А то, в този случай, носи името 
Павлина Петкова.  

Доскоро я познавах само като име, 
после – чрез нейните хайку и поетично-
импресионистични фрагменти. С инте-
рес откривах нейната поезия, изразност, 
искрената й битка за чистота и простота 
в човешките отношения, за надвременно 
съзерцание и красота. Един творец, кой-
то успява да отсее и осмисли ценното от 
ежедневното и да го поднесе на читате-
ля.  

После получих репортажа й за новия 
Арт център в нейния град, рецензии за 
книги на автори, които познава, както и 
нейни обзори и статии за творци от ре-
гиона, които оставят своята творческа 
диря в съвременната ни национална 
духовност.  

И така стигнахме до разбирането, че 
трябва да отворим рубриката „Гостува 
ни“ за поредицата портрети, които ни 
представи Павлина Петкова, наред с 
подбора й на стихове от най-новите 
произведения съвременни автори от 
Бяла и региона, които публикувахме в 
съответните раздели на списанието – 
Георги Жулев, Димитър Владов, Иван 
Северняшки, Красимир Манев, Кънчо 
Великов.  

Но нека се върнем към настоящата 
публикация и да си пожелаем тя да стане 
модел, който може да бъде последван и 
от други творчески общности. 
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ТВОРЦИ ОТ БЯЛА И РЕГИОНА 
 

ПАВЛИНА ПЕТКОВА 
 

ПЪТНИК В ИСТОРИЯТА –  
ДИМИТЪР МАНТОВ 

 

13.10.1930 – 28.07.2008 
 

Сам той пише в една от книгите си: 
„Петдесет години пиша романи и често 
пъти в живота ми се случват неща като в 
роман.“ 

Димитър Мантов е роден на 
13.10.1930 г. в с. Босилковци, общ. Бяла, в 
семейството на адвокат и учителка. Ко-
гато се ражда, баба му Мария хвърля 
пъпа му в училищния двор, за да стане 
„даскал“. Родът на Мантов, Фуревци, 
идва от Тревненските колиби – от селце-
то Торбалъжи. Преди Освобождението 
се заселва в Дунавската равнина в тога-
вашното с. Чатма, днес с. Босилковци.  

Дядо му Михаил (Манто) има пет 
дъщери и един син – бащата на Дими-
тър, бил няколко години учител, после 
става прошенописец и накрая - адвокат. 

Прадядо му бил самоук резбар, пра-
вел резбовани тавани, писани кобилици 
и различна дървена украса. Д. Мантов 
учи в родното си село, след което завър-
шва гимназия в Полски Тръмбеш. 

През 1945 г., по идея на Милко Цонев, 
син на бай Михо Книжаря от гара Тръм-
беш, будни младежи основават „Млад 
творец“ - колектив на младите кръжоци 
за наука, изкуство и култура. Започват да 
издават списание „Млад творец“, на 
което младият Мантов е главен редак-
тор. Седалището на централното 
ръководство е с адрес гара Тръмбеш, 
узаконено с указ от министъра на вът-
решните работи. В същото време 
редактира още едно ученическо списа-
ние „Полет“, издавано в Полски 

Тръмбеш, но от името на околийското 
ръководство на ЕМОС във В. Търново.  

Като ученик е привлечен от френс-
кия език, четял е редица литературни 
произведения в оригинал. Имал е частен 
учител по цигулка, латински и старог-
ръцки езици. През 1948 г. завършва 
гимназията и се записва за лятна строи-
телна бригада за Хаинбоаз, а следващото 
лято е в Димитровград.  

Семейството му се премества да жи-
вее във Велико Търново. Отначало се 
настаняват под наем на първия етаж на 
къща на ул. „Гурко“, а после построяват 
собствен дом, който се намира в самия 
център, зад сградата на театъра. В нача-
лото на петдесетте години на XX век  
излиза първия роман на Д. Мантов. По 
това време той работи като стажант – 
адвокат. Самият той е единствен син на 
адвокат с голяма клиентела, който е пос-
троил в града първата нова къща след 
края на войната. 

Завършва СУ „Климент Охридски4 и 
през 1958 г. окончателно се заселва в 
София. Известно време работи като ад-
вокат и журналист в различни издания. 
През 1964-1969 г. е завеждащ редакция в 
издателство „Народна младеж“. Сетне, 
до 1972 г., работи като главен редактор 
на издателството на НС на „Отечестве-
ния фронт“, а от 1973 до 1975 г. е 
заместник генерален директор  на ДО 
„Книгоиздаване“, откъдето подава ос-
тавка. Половин година остава без работа, 
след което постъпва и изпълнява длъж-
ността главен редактор на Центъра за 
литературна информация към СБП, 
където работи в продължение на шест-
надесет години до пенсионирането си в 
края на 1990 г.  

Най-голяма част от творчеството му 
са историческите романи – повече от 
двадесет, по някои от които писателят 
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пише сценарий и са филмирани. Автор 
е на „Калоян, цар на българите“, „Княз 
Борис I”, “Иван Асен II. Цар и самодър-
жец“, „Ювиги хан Омуртаг“ и др. 
Написал е романизирани биографии за 
Ал. Константинов, П. Р. Славейков, Пен-
чо Славейков и Христо Г. Данов. Негова 
е идеята за създаване на библиотека 
„Бащино огнище“.  

Поредицата му „Прадеди и правну-
ци“, състояща се от шест романа, част от 
които са посветени на родовия корен и 
родното място на Д. Мантов, като са 
преплетени с историческата съдба и 
политическите събития в България. Два 
от тези романа са екранизирани през 
1983-1984 г., но са спрени от излъчване 
или така нареченото временно „замра-
зяване“ на неудобни за управляващите 
художествено творби. 

Лично съм виждала Димитър Ман-
тов, когато през 1973 г. гостува в  с. 
Босилковци, и на тази среща представи 
своите книги и най-вече новоизлезлия 
роман „Зла земя“ – в него авторът описва 
за преселението на своя прапрадядо от 
Балкана долу в равнината, където край 
тогавашното турско село Чатма основава 
българска махала.  

Запомнила съм, че тогава говори за 
екранизирането на книгата, но този про-
ект остана неосъществен. 

 

ОТЛИЧНИЯТ ТРОЙКАДЖИЯ – 
ИВАН КОЛАРОВ 

 

01.04.1923 – 12.01.2009 
 

При едно от пътуванията ми на по-
сещение на литературен конкурс в с. 
Искрец, Софийско, заедно с Иван Се-
верняшки посетихме поета земляк Иван 
Коларов в София. Това беше първата ми 
среща с него. До тогава се познавахме 
задочно чрез своите произведения. Сре-

щата премина с много топлота и между 
нас цареше приповдигнато настроение. 
Той, заедно със своята съпруга Невена, 
ме приеха толкова мило, сякаш бяхме 
много близки сродници.  

Това се дължеше донякъде и на фак-
та, че  Иван Коларов (Иван Стоянов 
Иванов) е роден не на шега на 1 април 
1923 г. в с. Обретеник, общ. Борово 
/Русенска област/ в семейството на дър-
воделец. Упорито следва семейната 
традиция и винаги да се намесва, където 
има трески за дялане. Може би орисни-
ците са предопределили неговата по 
Езоповски съдба още с раждането му, в 
любовта на сатирика към историята и 
правдивото отразяване на историческата 
действителност без двуличие и санти-
менталност.  

Завършва образование в родното си 
село, след което през 1938 г. постъпва 
като ученик в гимназията в Бяла. Съ-
щевременно работи като столар, коларо-
железар и селскостопански помощник. 
Първите му литературни изяви са пуб-
ликувани в местния вестник „Нива“. 
Именно тук той печели първите си ли-
тературни награди. Бил е нещатен 
кореспондент за Беленската околия на 
„Дунавски отечествен фронт“.  

От този град, който сам определя като 
„второ родно място“ започва неговата 
професионална дейност на журналист и 
преводач. На 33-годишна възраст прие-
ма фамилното име на майка си и се 
прекръства на Коларов. 

През 1943-1945 г. отбива военната си 
служба в летище Карлово, където завър-
шва Въздушното техническо училище и 
придобива специалност авиомеханик. В 
езикови школи изучава руски, френски 
и сърбо-хърватски езици. Член–
учредител е на Съюза на журналистите 
(1955 г.), на Съюза на преводачите (1974 
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г.), на Клуба за гласност и демокрация 
(1988 г.), на Дружеството на писателите 
сатирици (1989 г.). Почетен член на Ака-
демия „Гулиелмо Маркони“ - Рим (1983 
г.)... 

Три  пъти е уволняван заради своите 
идеи и сатиричните произведения, кои-
то пише. Като пример мога да посоча 
афоризма му, публикуван през 1971 г.: 
„Докато не погледне на Изток, нашият 
петел не кукурига!“. Дори себе, автоби-
ографично-сатирично, определя като 
„Отличен тройкаджия“. 

 

ИВАН КРЪСТЕВ  
 

08.04.1920 – 13.04.2013 
 

Когато реших да пиша за писателя 
Иван Кръстев, спомените ме върнаха в 
2002 година при съставянето на Антоло-
гия „Поезия Бяла – 2003, От Раковски до 
наши дни“, включваща творци от Бяла и 
Беленския край, както и участници от 
2001-2002 г. в поетичния конкурс, носещ 
тогава името на Петър Алипиев. 

Между плеядата беленски творци 
намерили място сред страниците на 
изданието е поместена информация за 
именития писател, пребивавал, макар и 
за кратко в гр. Бяла. 

През 1946 г. в гимназиалното беленс-
ко училище „Панайот Волов“ е назначен 
нов учител по български език и литера-
тура – стажант, току-що завършил 
университета.  

За жалост, не се познавам лично с не-
го, но помолих мои приятели, които са 
имали тази прекрасна възможност да 
споделят свои спомени.  Срещата  ми с 
него е само задочна – чрез неговото 
творчество.  

В своите спомени писателят Христо 
Черняев, ученик по това време в тамош-
ното училище споделя за тяхната 
първата среща: „ За пръв път не усетих-

ме кога измина времето с новия учител. 
А той беше само малко по-голям от нас – 
на 25 години. Беше със светлосиви чисти 
дрехи, спретнат, строен и бързо реаги-
ращ на въпросите ни, с одухотворено 
лице и живи светлозелени и умни очи. 
Целият излъчваше меко сияние.“ 

Ведър, одухотворен, завладяващ със 
своето вътрешно и духовно излъчване. 

Макар само две години да е препода-
вал в беленското училище, той остава в 
сърцата на своите ученици със своята 
непринуденост и покоряващ сърцата 
характер. 

За мене той е писател, предаващ чрез 
своето творчество  оня патетичен заряд, с 
който те грабва  и въвлича в света на 
словото. Самият той се прекланя пред 
творчеството на Лермонтов и Пушкин, 
Ботев, Вазов, Яворов, Дебелянов...  

Познанството му и общуването с бъл-
гарските творци Елин Пелин, Ангел 
Каралийчев, Николай Лилиев, Никола 
Ракитин, Асен Рацветников, Светослав 
Минков, Иван Димов, Илия Бешков, 
Чудомир, Дора Габе, Петър Стубел, Леда 
Милева, Йордан Йовков, Атанас Далчев, 
Никола Фурнаджиев, Илия Волен..., все 
събратя по перо, оставили трайна диря в 
неговата памет чрез творчеството си за 
деца и юноши. 

Иван Кръстев е роден на 8 април 1920 
г. в с. Варана, Плевенско. Първоначално-
то си образование получава в гр. Левски, 
където прави първи опити в писане на 
стихотворения.  

Гимназия завършва в гр. Плевен през 
1942 г., където се изявява като сътрудник 
и участва в редактирането на среднош-
колското списание „Златоструй“. След 
завършване на гимназия следва славянс-
ка филология в СУ „Св. Климент 
Охридски“ (1951). Освен в Бяла Ив. 
Кръстев учителства  и в София (1959-
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1962). Редактор в Радио София (1947-
1951), във в. „Септемврийче“ (1951-1959), 
завежда редакция „Детски картинни 
книжки“ в издателство „Български ху-
дожник“ от 1962 г. 

В периода 1937-1944 г. под перото му 
излизат най-силните поетични творби 
писани през младежките му години. 
Тези стихове намират място в книгата 
„Синята фаянсова камина“ - лирика, 
издадена през 1994 г., когато авторът  е 
на 75 години. 

В предговора на книгата проф. 
Здравко Петров дава висока оценка за 
лириката на поета: „Любовните му сти-
хове напомнят нашите най-добри 
традиции... Поетът е далеч от фанфари-
те на казионната поезия и нейните 
заклинания. Той се опива от простите 
радости на живота. Въпреки че е бил 
много млад като творец, той има своя 
самобитен път, своя поетична образност, 
която говори за неговото светоусещане.“ 

Поезия, от която лъха живот. Българ-
ската красота е преплетена с фолклорни 
мотиви – обредност, християнски праз-
ници... Жалко, че неговото име е било 
дълго време в сянка. Приятелството му с 
Ангел Каралийчев го изважда от тази 
анонимност, като се захваща с писане на 
детска литература. 

През 1942 г. става носител на годиш-
ната награда за поезия на сп. „Българска 
реч“.  През годините сътрудничи още на 
„Изкуство и критика“, „Златоструй“, във 
в. „Дума“ води страница „Карлсон на 
покрива“, „Вестник за жената“... 

Иван Кръстев пише за деца и юноши. 
Автор е на над 50 книги с поезия и проза, 
издадени с тираж около 2 милиона кни-
ги.  

Творбите му са пропити с патриоти-
зъм и родолюбие.  

Какво прозрение! Колко е актуален и 
днес стихът му, посветен на В. Левски: 

 

„Пази България! През ад тя мина, 
но оцеля по светъл божи знак. 
Обичай я! Дори да си в чужбина, 
на български сънувай нощем пак!” 
1943 г. 
 

Една малка част от литературните му 
заглавия са: „Катя-катеричка“, „Майчи-
на гордост“, стихове; „Далечните 
похитители“, роман, „Невидимият ост-
ров на брега“ – кн. 1 и 2, повест, „Орлово 
перо“, повест за деца, „Синята фаянсова 
камина“, лирика. „Пътник до едно сър-
це“, мемоарна книга, съдържаща 
преживелици с писателя Ангел Кара-
лийчев /за да я издаде е принуден да 
продаде апартамента си/. „Игродумки“ 
– през 1997 г. наградена от СБП за най-
хубава книга за деца, „Обратен дъжд“ – 
весели стихове с рими-близнаци, обрат-
ни думи, скороговорки, гатанки, 
залъгалки и др., „Весел залез“ – иронии и 
епиграми, „Аз уча азбуката с гатанки“... 

За творчеството на Ив. Кръстев са пи-
сали Николай Лилиев, Малчо Николов, 
Христо Черняев, Здравко Петров, Нико-
лай Зидаров, Владимив Свинтила и др. 
Сред страниците на книга от поета Кън-
чо Великов открих стихотворение му 
„Коледна песен“, което е посветено на 
Иван Кръстев. 

Автор е на емоционално обагрена 
лирика, която завладява душата на чита-
теля. Негови стихотворения са 
предавани като апокрифи от ръка на 
ръка. 

Докосвайки се до поезията му ние се 
потапяме в един оригинално представен 
лирически свят. Годините, през които е 
бил учител и стилист в издания за деца 
спомагат за опознаване на детската пси-
хология. Това допринася за изграждане 
на майсторска форма на изразяване и 
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изявата му като творец с голямо душевно 
обаяние. 

Срещите с деца, които провежда из 
цялата страна, представящ своето твор-
чество го правят желан събеседник, 
пределно изкусно и увлекателно ома-
гьосващ аудиторията. 

Носител е на националната награда-
та „Стоян Дринов“ за стиховете му за 
деца. Изкусен майстор, владеещ похва-
тите на поезията създава лирика с 
емоционална и вътрешна красота, впе-
чатляваща, очароваща и покоряваща. 

Като магьосник с тънка усмивка и са-
моирония завладява детската аудитория. 
В творчеството си за най-малките се изя-
вява като новатор в търсенето на нови 
форми за изразяване, закодирани в бъл-
гарските думи, което да привлече 
вниманието за лесно опознаване на род-
ния език.  

Неговият стремеж да предизвика ин-
тереса като вид игра, забавление, 
гатанки – това са неговите анаграми, 
палидроми, обратушки, разменушки, 
рими-близнаци и др.  

По всеобразен начин търси да предс-
тави директния смисъл на думите. Тези 
негови усилия не са самоцелни, а стре-
меж за обогатяване на българския език. 
По един твърде оригинален и увлекате-
лен начин постига опознаване на 
двойния смисъл на думите, т.е. омони-
мите в българския език. 

Издирва думи и изрази, наречени па-
лидроми, които прочетени отзад напред, 
изразяват нови думи или не се променят. 

Творчеството на Иван Кръстев наред 
със своята увлекателност, навлиза дъл-
боко в същината на българския език. 
Търсещ в обикновените неща – необик-
новеното. 

За деца се пише най-трудно. И той го 
направи! По тоя повод Николай Зидаров 

пише: „ ... През втората половина на XX 
в. завоеванията в областта на детската 
литература не бяха малки. Ив. Кръстев, 
вече изявен лирик, се появи тихо и мъл-
чаливо в шумната среда на детските 
писатели. Той намери празна ниша, 
полуразтворена мида, в която засели с 
бисерни зърна и веднага се изяви като 
самобитно явление. Създаде своеобразен 
разговорен жанр и се превърна в желан 
събеседник за малките читатели. Самата 
тоналност на разговорите му, интонаци-
ята на творбите му, изисква от поета да 
говори просто, конкретно и увлекателно. 
И той успешно постигна това!“ 

И ще завърша с един откъс от стихот-
ворението му „Кръг“: 

 

И вече знам това, което 
до болка трябваше да знам: 
започва всичко от сърцето 
и всичко пак се връща там! 
1943 
 

А в „Есенно писмо“ писателят сякаш 
пише своята изповед: 

О, тъй е тъжен моят край, Кръстина! 
Над стрехите дъждът неспирно плаче. 
А къщите от стар папур и глина 
заспиват с болка в скутите на здрача. 
 

Иван Кръстев е член на СБП. Нари-
чан лирикът от Яворовски, Дебеляноски 
тип. Със своите нежни трели напомня за 
Асен Разцветников. Неговите произве-
дения са превеждани в чужбина. 

Макар да живее и твори в гр. София, 
наред с други български писатели, които 
са завършили плевенската мъжка гимна-
зия, сред които са: Найден Вълчев, Витьо 
Раковски, Иван Дочев, Йотко Кадемов и 
той е бил редови член в Дружествотро 
на писателите – Плевен. 

На 13 април 2013 г. на 93 години, нав-
ръх рождения си ден доаенът на 
българската литература – писателят Ив. 
Кръстев завърши своя земен път. Той е 
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най-възрастният кавалер на наградата 
„Христо Г. Данов“. Носител на грамоти 
от СБП „За цялостно творчество“, от 
Министерството на просветата – Поче-
тен диплом за творчество за деца. 

 

ЛИРИЧНИЯТ ПОЕТ С МЕЧАТА ПО-
ХОДКА – ПЕТЪР АЛИПИЕВ 

 

14.03.1930 - 10.02.1999 
 

Петър Алипиев (Пашанко Пеев Па-
шанков) е роден на 14 март 1930 година в 
село Босилковци, общ. Бяла, обл. Русе. 
Прогимназиалното образование завър-
шва в родното си село, а гимназиално в 
Бяла и Русе.  

Най-ранните си опити в поезията 
прави на шестнадесетгодишна възраст 
под въздействието на своя съученик и 
съквартирант Христо Черняев за стен-
вестника на класа. Променя името си 
след първите публикации.  

През 1946 г. в гимназията създават 
литературен клуб, на който председател 
е Хр. Черняев, а секретар П. Алипиев. На 
циклостил издават „Литературен бюле-
тин“, участие в който взимат със свои 
творби ученици и учители. Още с най-
ранните си поетични опити П. Алипиев 
привлича вниманието на околните.  

В гр. Бяла по това време дейност раз-
вива литературен клуб „Гео Милев“, на 
който председател е Иван Коларов. 

Двамата с Хр. Черняев често посеща-
ват Димитър Мантов (съученик на П. 
Алипиев, също от в с. Босилковци). Той е 
създател и ръководител  на клуба „Млад 
творец“ в град Полски Тръмбеш, където 
членуват млади таланти от цяла Бълга-
рия. В списанието намират място 
публикации и на двамата гимназисти.  

Първите публикации на Петър Али-
пиев в централни издания са във вестник 
„ЕМОС” през 1947 г., след което следват 

във в-к „Средношколско единство“ . Зре-
лият му творчески период е след 1953 г., 
когато негови творби намират място на 
страниците на в. „Литературен фронт“.  

Петър Алипиев завършва гимназия 
„Христо Ботев“, където учител му е един 
от най-добрите литератори  в гр. Русе   - 
поетът Стефан Епитропов, дългогоди-
шен ръководител на литературен 
кръжок при читалище „А. Кънчев“. В 
кръжока са членували Стефан Цанев, 
Иван Цанев, Владимир Попов, Николай 
Желев, Виолета Консулова, Христо Чер-
няев, Петър Алипиев и др. изявени 
писатели. По това време той работи в 
Околийския комитет на комсомола, а 
след това в русенската корабостроител-
ница. 

 След уволнението си постъпва на ра-
бота в Радио София и в-к „Народно 
дело“.  В периода 1963-1999 г. живее в гр. 
Варна, където е редактор в  издателство 
„Георги Бакалов“.  

В поезията на П. Алипиев проличава 
ясния и завладяващ поетичен почерк.  

За него унгарският литератор Петер 
Юхас пише: „Гледах широкоплещестото  
му яко телосложение, тромавата му меча 
походка и ми се струваше невероятно, че 
този корав младеж е поетът на метафи-
зичната покруса. Само очите му 
издаваха поетичната му натура и темпе-
рамент. Грехът на П. Алипиев бе най-
голямата поетична добродетел: да се 
осмели да си различен.“ 

Петър Алипиев почина на 10 февру-
ари 1999 г.  През 2001 г. ние, членовете на 
сдружение „Култура и изкуство – гр. 
Бяла“ със съдействието на Община Бяла 
поставихме паметна плоча на родната 
къща на писателя в с. Босилковци.  

 
 

 


