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АКЦЕНТИ  
 

ЗА АРТ ПЛАТФОРМА 

gabriell-e-lit 
 

НОВО В БИБЛИОТЕКАТА 
 

През април т. г. получихме няколко 
много ценни книги за нашата електрон-
на библиотека, които незабавно пре-
доставихме на читателите и ползватели-
те на Арт платформа gabriell-e-lit за 
свободно четене и сваляне.  

По този начин защитаваме правото 
на свободен достъп до информация на 
всеки в интернет. Дълбоко убедени сме, 
че информацията трябва да бъде дос-
тъпна и безплатна, като това не 
нарушава авторското право на автор, 
доброволно и съзнателно даряващ своя 
труд на читателя. Редно е авторското 
право да бъде защитено чрез предмета 
„книга“, който се продава и в който е 
материализирана информацията, но тя, 
информацията, сама по себе си, трябва 
да стига до всеки, който иска да се ползва 
от нея.  

Ето защо, за пореден път изказваме 
голямата си благодарност към авторите, 
които споделят нашето разбиране за 
свобода и право на информираност в 
интернет и ни позволиха да обогатим 
електронната си библиотека с техните 
книги, а това са съставителите на сбор-
ника „Те обичат Асеновград“ Иванка 
Лапавичева и Йордан Кожухаров и пое-
тесата Павлина Петкова, която дари 
стихосбирките си „Спасени думи“, 
„Сълзи под клепачите“, „Евина дъщеря“ 
и най-новата – „Слънчеви камбани. Апе-
ва“, както и сборниците с хайбуни „През 
сезони и дни“ и „Река многоцветна“ и с 
афоризми „Песъчинки в зъбите“. 

ТЕ ОБИЧАТ АСЕНОВГРАД 
 

Сборникът с поезия и есеистика „Те 
обичат Асеновград“ е проект, подготвен 
съвместно от НЧ „Св. преп. Паисий Хи-
лендарски – 1997 г.“ – Асеновград и НЧ 
„Възраждане 1983“ – Старинен Пловдив.  

 

  
 

В него се включват асеновградски и 
пловдивски творци и един италианец, 
влюбен в България, в Пловдив, в Асенов-
град. Ето какво разказва в предговора 
Йордан Кожухаров, единият от състави-
телите на сборника, добре познат автор 
на нашите читатели: 

Всичко започна от месец септември 2020 
г., когато популярната пловдивска поетеса и 
литературен критик Елена Диварова споде-
ли, че има стихотворение за Асеновград и 
обича този град. А възнамерява да напише и 
цикъл стихотворения за него. Последваха 
поредица от творчески портрети с мото: 
„Защо обичам Асеновград“, отпечатани във 
в. „Асеновградски новинар“ (чак до септемв-
ри 2021 г.). Така се стигна до матинето – 
музикално-поетичен спектакъл „Те обичат 
Асеновград“ на 02.10.2021 г. в обновения двор 
на НЧ „Св. преп. Паисий Хилендарски – 
1997 г.“– Асеновград. 

Главните действащи лица бяха пловдив-
чаните: Емилия Зъбова, Светла Караянева, 
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Рамела Бохосян, Спаска Попова, Славка За-
шева, Радка Атанасова-Топалова, Ради 
Стефанов Радев и Антонио Стазола от 
Италия. Трябваше да участват още: Елена 
Диварова, Елена Хайтова, Стефка Тотева и 
Цвета Михайлова, но обективни причини ги 
възпрепятстваха.  

Интересният сценарий концентрира 
вниманието на присъстващите и поддър-
жаше висок емоционален градус. Ето някои 
от сюжетните акценти: Анастасия Павло-
ва поднесе по една разкошна червена роза на 
всеки от главните герои. По-късно (когато 
зазвуча песента на маестро Димитър Въл-
чев „Една българска роза“) щеше да се 
разбере, че освен израз на внимание, тези 
рози са и символ. Следващият акцент беше 
етюдът „Носталгия по някогашния Асенов-
град“ по стихотворението „Асеновград“ на 
Екатерина Томова. На сцената излизаха 
главните действащи лица, за да мотивират 
с думи и стихове обичта си към Асеновград.  

Впечатляващо беше професионалното 
изпълнение на асеновградските певици Ка-
лина Маринова и Любомира Петрова. 
Съдържателното и емоционално слово на 
акад. Марин Кадиев, председател на СНБП и 
главен редактор на сп. „Матадор“ се вписа 
органично към създалата се духовна атмос-
фера. Завладяващ бе и финалът с 
ритмиката и хармонията на танцьорите 
от „Представителен фолклорен ансамбъл“ 
при НЧ „Св. преп. Паисий Хилендарски – 
1997 г.“ с ръководител Снежана Станкова. 

Поантата на този спектакъл беше пос-
ланието на проф. Лили Вълчева, 
Председател на Фондация „Маестро Дими-
тър Вълчев“ – София. 

Това, което се случи в този ден, беше ду-
ховен празник. Той докосна сърцата и 
душите на присъстващите. Но има продъл-
жение с антологията „Те обичат Асе-
новград“, която държите в ръце си. 

Тази завладяваща книга е на един 
клик разстояние и от теб, читателю! 
Последвай връзката към нея: 

 

http://e-library.gabriell-e-
lit.com/books/TeObichatAsenovgrad.pdf 

СЪЦВЕТИЕТО НА ПАВЛИНА 
ПЕТКОВА 

 
Само година мина от виртуалното ни 

запознанство с Павлина Петкова, а тя с 
всяка своя проява преобразява списание-
то и общността ни! Един неуморим 
труженик на полето на словесността и 
изкуството. Но тя не спира дотук. Ней-
ната ангажираност отива отвъд соб-
ственото й тематично и жанрово разно-
образно творчество. Тя отвори за нас и 
нашите читатели един портал към кул-
турния живот не само на родния си град 
и региона му, но и към други пространс-
тва и то не само в географски смисъл. 
Участието й като гост редактор в екипа 
на вече трети брой от „Картини с думи и 
багри“ гради мостове и духовни пътеки, 
които обогатяват и даряват красота. 

Но – какво да кажем за нейния щедър 
дар от седем книги!  

Три от тях („Река многоцветна“, 
„През сезони и дни“ и „Сълзи по клепа-
чите“) накратко представихме в брой 
3/2021 на списанието с публикацията 
„Портрети с думи – 3“, а в брой 4/2021 
поместихме ревюто на Живодар Душков 
за най-новата й книга „Слънчеви камба-
ни. Апева“, издържана изцяло в аван-
гардния жанр апева. 

Затова сега ще щрихираме с няколко 
думи само „Спасени думи“ (2018), 
„Песъчинки в зъбите“ (2019) и „Евина 
дъщеря“ (2020). Не мога да не обърна 
вниманието на читателя отново върху 
жанровото богатство, което П. Петкова 
разкрива – хайку, афоризми и стихотво-
рения, изградени, повече или по-малко, 
върху основата на свободния стих. Пое-
тесата не търси римата, ритъмът е 
разкъсан, разчупен – стихиен, бих каза-
ла. Такъв е изказът на лирическия Аз – 
една освободеност, откровеност до раз-

http://e-library.gabriell-e-lit.com/books/TeObichatAsenovgrad.pdf
http://e-library.gabriell-e-lit.com/books/TeObichatAsenovgrad.pdf
http://e-library.gabriell-e-lit.com/books/PavlinaPetkova-Rekamnogotzvetna.pdf
http://e-library.gabriell-e-lit.com/books/PavlinaPetkova-Prezsezoniidni.pdf
http://e-library.gabriell-e-lit.com/books/PavlinaPetkova-Sylzipoklepachite.pdf
http://e-library.gabriell-e-lit.com/books/PavlinaPetkova-Sylzipoklepachite.pdf
http://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-3-%d0%b3%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d1%86%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b0/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80-%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%b2/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://e-library.gabriell-e-lit.com/books/PavlinaPetkova-Slynchevikambani.pdf
http://e-library.gabriell-e-lit.com/books/PavlinaPetkova-Slynchevikambani.pdf
http://e-library.gabriell-e-lit.com/books/PavlinaPetkova-Spasenidumi.pdf
http://e-library.gabriell-e-lit.com/books/PavlinaPetkova-Pesachinkivzybite.pdf
http://e-library.gabriell-e-lit.com/books/PavlinaPetkova-EvinaDyshterya.pdf
http://e-library.gabriell-e-lit.com/books/PavlinaPetkova-EvinaDyshterya.pdf
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голване и като резултат – духовен катар-
зис, който ни оставя опустошени и 
догонващи зрители на нетленното рож-
дение на феникс: „Лава съм аз, а вулканът 
си ти./Двама щастливо обречени.“ 

Нейните хайку са образно-сетивни. В 
тази сбирка от 2018 г. Павлина остава 
донякъде далеч от медитативността, на 
която знаем, че е способна. В „Спасени 
думи“ всяко тристишие е завършена 
картина: „Слънчеви лъчи заплитат / в кло-
ните на липата / пролетния ден.“ или „Под 
вишнята / следа от охлюв / и капки роса.“, а 
понякога – почти сентенция: „Утрото 
пристъпва / по ръба на хоризонта / с надеж-
да“ или „Пожъната нива. / Златото на 
лятото – / в питка“. 

Но, изведнъж, като ярък проблясък 
ни прорязва миг-откровение, за да ни 
отправи към нирваната на безвремието: 
„Пресъхнала река./ Камъните помнят / по-
соката на водата.“ 

Лично за мен, сборникът с афоризми 
„Песъчинки в зъбите“ бе най-голямата 
изненада. Макар, както споменах по-
горе, някои от нейните хайку да звучат с 
онази житейска мъдрост, характерна за 
жанра. В афоризмите си, както и в сти-
ховете, Павлина Петкова не търси рима 
и ритъм, но те са структурирани като 
поетични фрагменти. И, може би затова 
ежедневното злободневие отстъпва ня-
как встрани, за да усетим дъха на едно 
по-ефирно светоусещане, което обаче не 
може да ни спаси от скърцащите песъ-
чинки в зъбите: „Трудно е началото, / но 
краят е още по-труден.“ или „В живота – 
гол, / в смъртта – облечен. / Къде е справед-
ливостта?“ или „Повтаря ли често, / че 
казва истината, / не му вярвай!“ 

Посетете страницата за е-Библиотека 
gabriell-e-lit, за да намерите всички нови 
книги, които ви представихме. Приятно 
четене: 

 
http://e-library.gabriell-e-lit.com/ 

ЗА ИЗДАТЕЛСТВОТО  
И СПИСАНИЕТО  

 

НОВИТЕ АВТОРИ 
 

Истинско богатство от нови автори – 
познати и непознати имена, творящи в 
различни жанрове на словесното и визу-
алните изкуства, те правят списанието 
цветен калейдоскоп на съвременното 
творчество в България. 

Ще започнем с плеядата поети от 
Пловдив и Асеновград, с които се запоз-
нахме чрез литературния сборник „Те 
обичат Асеновград“, представени от 
Йордан Кожухаров и Иванка Лапавиче-
ва и хайку сбирката на пловдивски 
хайджини, представена от Иванка Янко-
ва: Антонио Стазола, Екатерина Томова, 
Елена Диварова, Емилия Петрова-
Зъбова, Милена Стоянова, Нели Бекяро-
ва, Никола Гигов, Петър Динчев, Радка 
Атанасова-Топалова, Светла Караянева, 
Славка зашева, Спаска Попова, Стефка 
Тотева, д-р Александра Кирева, Славка 
Ставрева, Христо Ке Пела и други, вече 
публикувани в списанието автори.  

Ще преминем през имената на поети, 
писатели и художници, свързани с град 
Бяла и региона,  представени от Павлина 
Петкова, като художника Александър 
Петров, за да стигнем до талантливите 
млади поетеси Дария Георгиева /само 
на 14 г./ и Веселина Башова, които сами 
намериха път към списанието.  

Не мога да не спомена още Димитър 
Анакиев – един, без преувеличение, све-
товен автор, както и Димитър Горсов, 
Иван Антонов, Красимира Казанджиева, 
Лъчезар Селяшки, Снежана Стамова, 
чиито творби обогатяват съдържанието 
на настоящия брой и духовно-есте-
тическия хоризонт и сетивната чувстви-
телност на читателя. 

http://e-library.gabriell-e-lit.com/
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Чрез подбора на Иванка Янкова за 
рубриката „Незаглъхващи гласове“ се 
докоснахме до творчеството на класици-
те на японската поезия и майстори на 
хайку Мацуо Башо, Йоса Бусон и 
Кобаяши Исса. 

Йордан Кожухаров, за рубриката „В 
паметта ни“ ни поднесе вечно живата 
поезия на незабравимата Петя Дубарова. 
Роси Савова, освен че ни запозна с твор-
ческата история на поетичния клуб в 
Козлодуй, ни представи и 90-годишния 
учител от Варна Павел Величков.  

Борис Цветанов, чрез новия за списа-
нието автор Калин Симеонов ни показа 
творческите търсения на Борис Рахнев. 

Нашият избор във визуалните изкус-
тва бе продиктуван от два основни 
мотива. Първият е желанието ни да под-
крепим народа на Украйна в битката му 
за своята и за нашата, европейска свобо-
да, а вторият – да проследяваме и 
представяме творческите търсения и 
изяви на авторите на списанието. Така, 
следвайки първия от тях, се запознахме и 
представихме на читателите младата 
украинска художничка Тамара Турлюн 
и решихме да впишем в нашата рамка 
картините в „три цвята“ на големия наш 
художник проф. Греди Асса.  

По следите на втория усетихме „по-
лъха на Изтока“ и последвахме вече 
представяните в списанието художници 
Александър Теллалим, Венелина Петко-
ва, Детелина Тихолова и Николай 
Пенчев в тяхното съзерцание, за да пре-
дадем и на читателя очарованието и 
изяществото на калиграфското изкуство 
и техниката суми-е. Тази изложба се от-
рази и в поетичното огледало на 
Александра Ивойлова, което пък освети 
„душата на дървото“. 

Оказа се, че нашите водещи мотиви 
се преплетоха в съвместната изложба на 
Александра Ивойлова и Таня Иванова 

Цанова, още един нов автор в списание-
то, в която едновременно представихме 
поетичното и визуално творчество на 
Александра и скулптурите на Таня, дала 
дом на душата на дървото в своите дър-
вени фигури и дом на майка и дете от 
Украйна в своя собствен дом. 

Така стигнахме до идеята да предста-
вим в рубриката „На фокус“ първия 
чуждестранен автор – украинецът Тарас 
Шевченко с неговото поетично и живо-
писно наследство и да направим спи-
санието дом за украинската художестве-
на традиция и съвременност. 

Още когато подготвяхме статията 
„Списанието и войната“, поместена в 
брой 1/2022, у нас се зароди една идея, 
която тогава изглеждаше неуместна и 
ненужна на фона на прииждащите бе-
жанци, изгубили всичко, които се 
нуждаят от подслон и най-необходимото 
за оцеляването си.  

Но, войната вече има друга динамика 
и други измерения.  

Превръща се в стационарна, във вой-
на на воля и устойчивост, във война, 
която трябва да задържи нашественика и 
да спечели обратно завзетите територии. 

Хората, останали без дома си в роди-
ната, вече се нуждаят от нещо повече от 
оцеляване във временния си пристан. 
Може би – от искрица духовност, която 
изкуството може да даде. 

Ние, като издателство и списание за 
литература и визуални изкуства можем 
да дадем това – почти ненужното; нена-
същното изкуство, ненасъщната трибуна 
за изява и връзка с нормалността на 
предвоенното битие. По този начин ще 
дадем възможност и на българското об-
щество, което прие повече от сто хиляди 
бежанци от Украйна да се запознае с 
културата на тази страна, за да интегри-
ра нейните хора още по-пълно и с по-
голямо разбиране. 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2022 

 

9 

 

НОВИ КНИГИ 
 

КНИГИ И АВТОРИ 
 

През април до читателите стигна 
стихосбирката на Тодор Билчев с крас-
норечивото заглавие „Народе!!!!“, пос-
ветена на 185 годишнината от рождени-
ето на Васил Левски. Премиерата на 
книгата ще се състои на 18 юли от 17:30 
ч. в РБ „Любен Каравелов“. Тогава ще 
бъдат представени и други поетични 
книги на автора, издадени по време на 
пандемията – „На незабравата зовът“, 
„Душа като снежинка” (2021 г.) и „Под 
небето в мене“, излязла по-рано тази 
година. И четирите получават своя ли-
тературен живот чрез знака на нашето 
издателство. Събитието е организирано 
от Съюза на свободните писатели. При-
помняме, че Тодор Билчев е автор на 22 
стихосбирки и 91 книги – научни изда-
ния, от които – документални сборници, 
документални и исторически книги, 
пътеписи; има множество публикации в 
литературни и научни списания и др. 

Щастливи сме да представим две но-
ви книги на двама нови за издателството 
автори – Димитър Анакиев, със сбирката 
хайбуни „Тясна пътека през душата и 
света“ и Снежана Стамова с дебютната й 
стихосбирка „Отвътре навън“. Първата 
стана достояние на читателите на 24 
май, като се посреща с голям интерес от 
хайку общностите в България и по света. 

През летните месеци ще предложим 
на четящата аудитория като електронни 
издания още две книги – „Кръстопът на 
сънищата“ на Габриела Цанева, събрала 
стихове, хайку, хайбуни и авторови кар-
тини на поетесата-художник и сбор-
никът с рецензии, импресии и поетични 
фрагменти „Дневник с обратна дата“ на 
Надежда Александрова. През есента те 
ще имат и своя печатен вариант.  

ЗА „ТЯСНА ПЪТЕКА ПРЕЗ 
ДУШАТА И СВЕТА“ 

 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

„Тясна пътека през душата и света“ на 
Димитър Анакиев е една наистина стой-
ностна творба – красива като литература, 
честна като гражданска позиция и много 
информативна като фактология, но може 
би най-важното, най-ценното – с един уни-
кален дух, който доближава читателя да 
автентичната японска естетика, филосо-
фия и до онова, неуловимото, което прави 
Япония именно Япония, но й дава и ново, 
съвременно и общочовешко лице. 

Преди около година името на Димитър 
Фочеров Анакиев се открои във фейсбук 
групите за хайку поезия на български език. 
Негови публикации се появиха и в някои 
наши периодични издания. Порази ме дълбо-
кото му познаване на тематиката и 
начинът, по който излага и защитава пози-
циите си – едновременно аргументиран и 
отривист, категоричен и дълбоко искрен. 
Във всяка негова дума прозира човешката му 
същност, но и една завидна ерудиция и кул-
тивирана източна чувствителност. 

Казаното за коментарите му по диску-
тирани теми още по-плътно се отнася за 
неговите авторови творби, чрез които чес-
то се аргументира. Неговите хайку имат 
онова изумително качество, което отличава 
истинското, неподправено изкуство от 
имитацията, а именно – не се нуждаят от 
анализ и литературоведска дисекция. 

Всеки от хайбуните, включен в сбирката 
е своеобразен диалог с читателя и с вътреш-
ното Аз на поета. Понякога съзерцателното 
начало и медитативното само-вглъбяване 
преминават през мисловната сфера на ав-
тора и ни поглъщат, друг път вътрешната 
полемика взривява жанра, за да ни изправи 
пред грозното лице на днешния ден. Но във 
всички случаи оставаме в изящната пост-
ройка на хайбуна, изграден от Димитър 
Анакиев, за да усетим с всичките си сетива 
тясната пътека през душата и света.  
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ОЧАКВАНИ ЗАГЛАВИЯ 
/юли – септември 2022/ 

 

ЗА „ОТВЪТРЕ НАВЪН“ 
 

БЕЛА БЕНОВА, ВАЛ ГРИГОРОВА 
 

Стиховете на Снежана Стамова са 
изящни в своята образност и пищни с бо-
гатството от думи, някои за жалост – 
отпаднали от ежедневието ни.  

В стихосбирката й „Отвътре навън” е 
въвлечена цялата гама от сетива на звуци, 
цветове аромати, вкусове, текстури, свет-
лини, предусещания. Всички те напомнят 
на знаци – по един непознат но интригуващ 
път, които водят читателя на пътешест-
вие през времена, метафори и алегории. От 
загадъчни съновидения до препратки към 
вечни литературни образи и автори, пътят 
води през бурната морска шир до небесни 
тела и съзвездия, а после се впуска в битки-
те на личното търсене... Ритъмът в 
поезията на Снежана напомня влак преми-
наващ през сезони, врати и светове, ту 
забързан в търсене на смисъла, ту заглъхващ 
в далечината на спомените. „Отвътре на-
вън” е вълнуващ поетичен дебют, който 
кара читателя да очаква с нетърпение и с 
всичките си сетива нови стихове от Сне-
жана Стамова. /Бела Бенова/ 

В ръцете си, читателю, държиш едно 
съкровище, твърде дълго стояло на сянка. 
От досега с него, ще се почувстваш богат и 
усмихнат! Ще пътешестваш по светове, ще 
бродиш по бре-гове и ще отваряш врати 
отвън-навътре, а после и отвътре-навън, 
защото неизбежно ще поискаш да рисуваш, 
да свириш на китара, да танцуваш, да целу-
неш някого, да посадиш дърво. Ще се 
вдъхновиш за творящи и смислени дейст-
вия, породени от чистотата, добротата и 
истинността, с която е написана тази 
книга. Чиста, гола, дълбока, богата и ома-
гьосваща. Поскитай по тези страници, 
читателю! Потопи се в свят, който всичко 
си има - вселени и космос, море и дъжд, аро-
мати и слънце, сънища и небе... Почувствай 
се, истински! /Валентина Григорова/ 

ПОЕЗИЯ 
 

НЕЗАГЛЪХВАЩИ ГЛАСОВЕ 
 

ГЛАСОВЕТЕ НА ХАЙКУ 
 

МАЦУО БАШО – 1644 – 1694 
 
***  
Старо езеро – 
жаба скача в него 
с плисък 
 
***  
Ранно утро – 
камбанен звън блуждае 
сред мъглите 
 
***  
Ружите 
край пътя – 
опаса ги коня 
 

***  
Духа есенен вятър 
ала зеленеят 
бодлите на кестена 
 

***  
Лотос 
по-ведро е сякаш 
дъждовното небе 
 

***  
Онзи облак 
вест за среща 
от мълнията чака 
 

***  
На изток или запад 
една и съща е тъгата 
есенен вятър 
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***  
Зимно слънце – 
язди на коня 
замръзнал силует 

 
***  
Прегръдка - 
върба и слива 
сплитат клони 
 

***  
Есенен залез – 
по този път 
пътници няма 
 
***  
Самота ! 
върху пирона на стената 
едно единствено щурче 
 
***  
Зимен вятър – 
скри се сред бамбука 
и утихна 
 

ЙОСА БУСОН  – 1716 – 1783 г. 
 
***  
Нощна орхидея 
бяло цвете, 
скрито в аромата си 
 
***  
Цъфнали шипки – 
сякаш виждам пътя 
за родния дом 
 
***  
И аз ще умра, 
ще зашумят и над мен 
тревите сусуки 
 
***  
Вечерно слънце 
отмина морето 
и мъглата го погълна 

***  
Окапаха вишните – 
между дърветата 
надникна храмът 
 
***  
Цъфнали круши - 
жена чете писмо 
на лунна светлина 
 
***  
Опашка на фазан - 
настъпи я 
пролетния залез 
 
***
Пеперуда –                      *
сякаш паднал цвят на 
клона се завръща

 ***  
Със студена луна - 
прислужник в храма 
цепи дърва 

 ***  
Празнува селцето – 
от лятната горичка 
долита птича песен 

 ***  
Цъфнала рапица - 
на изток луна, 
слънце на запад 

 ***  
Есенна вечер – 
час за разтуха 
в този кратък живот 

 КОБАЯШИ ИСА  – 1763 – 1827 г. 

 ***  
Животът ни уви, 
е капчица роса. 
И все пак, и все пак … 

* бел. ред. автор Аракида Моритаке /1473-1549/
превод Крум Ацев - редакционната колегия се
извинява за допусната грешка
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***  
Нова година –  
сънувах родния край. 
Каква тъга! 
 

***  
Хора – 
обрулени листа. 
Падат тук, падат там. 
 

***  
Сред цветовете на чая 
врабчетата 
играят на криеница. 
 

***  
Ружи 
край сиромашкия зид. 
Колко години … 
 

***  
Нова година. 
Все същата си е 
колибата на сиромаха 
 

***  
Когато умра, 
наглеждай моя гроб, 
щурче. 
 

***  
Сред снежната гора 
отеква ехото 
на стари времена. 
 

***  
Есенна вечер. 
Стените 
са мой събеседник 
 

***  
Щурче, 
недей да тъпчеш 
бялата роса. 
 

Превод: Братислав Иванов
 

В ПАМЕТТА НИ 
 

ТАКА ТЕ ПОМНЯ 
 
ИВАН КРЪСТЕВ 
 

08.04.1920 – 13.04.2013 
 

ПОЕТИ 
 

           На Димчо Дебелянов 
 

Понякога от мойте стихове 
наднича месец, кървав като каска. 
Поличба Божия ли ме зове 
и аз забравям твойта земна ласка? 
 

Забравям в къта малкия портрет, 
писмата ти, дъхът им теменужен. 
Опрял в прозореца лика си блед, 
дочувам глас, че някъде съм нужен. 
 

Излиза с бързи крачки. Зад рида 
слухти и дебне като вълк войната. 
Изправен срещу нея, аз ще бдя – 
един поет, на пост сред равнината! 
 

Ако загина – както и преди 
под стрехите гнезда ще видят птици 
и вместо мене друг поет ще бди 
над старите кошари и орници. 
 

ПРЕДЧУВСТВИЕ ЗА ЗИМА 
 

Ако не дойде рано полъх зимен 
и не застине твоят глас в леда, 
ще станеш ти поет, макар безимен, 
и ще оставиш, може би, следа. 
 

Сега си само нежен стрък във ваза – 
без слънчева леха, без дъжд и здрач… 
А пада мъртва птица над перваза 
студенобяла като зимен плач. 
 

И зазвъняват дворните салкъми 
на скрежа в гибелния първи лъх. 
О, не завързвай шала на врата ми 
и не задържай волния ми дъх! Подбор на текстовете: Иванка Янкова 
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А ми върни пак лятната вселена, 
простора син пред моите очи! 
(Забулена от скрежа, ослепена, 
душата на прозореца мълчи.) 
 

СЛЕД ГОДИНИ… 
 

След години спрял пред твоя дом, 
пред вратата с двете тежки брави, 
аз ще си припомня мълчешком 
обичта, която ти забрави. 
 

Но когато свирна, дали пак 
ще излезе малкото момиче, 
трепетно като градински мак, 
с бял шибой, на пазвата закичен? 
 

Не! Пред мене пътната врата 
някаква старица ще заключи. 
И със груб, пресипнал глас в нощта 
ще завий едно бездомно куче. 
 

Чакай, братко, двама да скърбим! 
Днес и аз съм със душа бездомна. 
В тия плочи като стара стомна 
мойта младост нявга се разби… 
 

И притиснати един до друг, 
ще си спомним обич и измама. 
А над нас – несретниците двама - 
ще заплаче звездният капчук. 
 

СЪЛЗАТА НА МАМА 
 

Така те помня: рониш кукуруза, 
приседнала под дворната лоза. 
На милата, на майчината буза 
светлее неизбърсана сълза. 
 

А в нея – отразено – що ли няма: 
небе, трева, над вишната дима… 
О, сякаш в малката сълза на мама 
се е побрала цялата земя! 
 

Подбор: Павлина Петкова 
 

И АЗ ЩЕ БЪДА ВЕЧНО ЖИВА 
 

60 години от рождението на Петя Дубарова 
 

ЙОРДАН КОЖУХАРОВ  
 

Така пророчески възкликва Петя Ду-
барова в стихотворението си „Да съм 
слънчево момиче“, написано през 1975 г., 
когато тя е само на 13 години. Тя, поете-
сата, която Недялко Йорданов ще нарече 
Бургаска и Българска. 

Родена на 25 април 1962 г. Шестдесет 
години оттогава! Но тя остана завинаги 
на 17. Създала прекрасни стихове. Зву-
чащи завладяващо, актуално и до днес. С 
тяхната проблематика, с тяхната поети-
ка. 

Препрочитаме с вълнение Петя Ду-
барова – нейните стихове, разкази, 
импресии, дневника ѝ, писмата ѝ, пре-
водите ѝ... Спомняме си за участието ѝ 
във филма „Трампа“ на режисьора Геор-
ги Дюлгеров. Гледаме сега филма „Петя 
на моята Петя“ – реминисценция на 
младежкото бунтарство. Появяването на 
Петя в кадър (макар че филмът не е би-
ографичен) е виртуален мост между нея 
и днешните ѝ съученици... 

На ул. „Гладстон“ 68 в родния ѝ Бур-
гас е къщата-музей „Петя Дубарова“. 
Останала притисната от съвременните 
жилищни блокове, тя е запазила очаро-
ванието си и значимостта си, задето тук 
се е раждало творчеството на незабрави-
мата Петя. Застинал пред кокетния дом 
на поетесата, с кокетен малък двор, 
имаш усещането, че всеки момент тя ще 
се появи на стълбището с ученическата 
си чанта в ръка. Устремена към новия 
ден, който ще ѝ донесе и радост, и болки. 

Вероятно тук, в нейния дом, ръката 
на Петя е написала последните ѝ слова, 
загадъчни и тревожни: 
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Измамена 
Младост 
Прошка 
Сън 
Спомен 
Зад стената на голямата къща 
ТАЙНА 
3.12.1979 
 

Да се докоснем до няколко от стихот-
воренията на Петя Дубарова, които ще 
ни дарят с толкова мъдрост и поетическа 
наслада. 

 

МИСЛИ В ЧАС 
 

Омръзна ми да бъда все послушна – 
да слушам и мълча, да бъда в час 
и само химикалът ми да шушне 
по бели листи със мастилен глас. 
 

Омръзна ми контролни да ме дебнат, 
а после в мисълта ми да тежат, 
да бъда груба, нервна и враждебна 
дори и с мама някой път. 
Омръзна ми да бъда черно-синя, 
в престилка като прилеп – с нощен цвят, 
и с чувството на грешна монахиня 
да нося в себе си мечта за свят 
 

тъй пъстър, както всъщност е дъха ми 
в момичешката своя дълбина. 
Гимназията всекиго измами, 
от всеки взе по капка светлина... 
Разбирам, че съм зла, неблагодарна... 
Но блика пак звънецът сив мажор. 
Той идва срещу мен самоуверен 
да продължиме вечния си спор. 

 

5. 5. 1977 
 

ОТИДЕ СИ ЛУНАПАРКА 
 

Аз се мъча да открия в лунапарка 
моя миналогодишен малък светъл лунапарк, 
като морска златна мида: бляскав, пищен, вечно 

булен, 
спрял внезапно и щастливо пред гърба на плажа 

стар. 
Но защо чуждеят тези тъй добри автомобили 

и не спират върху мене топли лампени очи? 
Като тъмна пеперуда, в миг останала без сили, 
аз попадам в топла мрежа от неонови лъчи. 
 

А отвсякъде ме гледат дръзки хубави момчета 
и в очите им безбройни обещания горят. 
Те, откраднали от синьото на хиляди морета, 
бързат синия си нежен поглед да ми подарят. 
Но предишната ми радост – светла, детска, 

топла, боса, 
в мен умира като морски уморен среднощен фар. 
Аз си тръгвам обедняла и изгарям от въпроса: 
кой открадна моя малък, моя чуден лунапарк. 
 

1977 
 

НА ПЕТНАДЕСЕТГОДИШНИТЕ 
 

Аз съм гъвкава, млада, петнайсетгодишна, 
аз съм толкова млада за пръв път до днес, 
несравнима съм с цвят на напъпила вишна. 
Нямам плахост и кротост, и сладък финес. 
Нося тъмния чар на червена лъвица, 
цяла в пищния хаос на джунгли и дни, 
а съм всъщност и морска, и в мойте зеници 
властно вдига морето зелени стени. 
 

Нося синята кръв на жена индианка, 
с бясна сила в мен ври, Оцеолова власт. 
Вижте, вижте сърцето на моята сянка - 
многосърца, стоцветна, различна съм аз, 
а съм само една – и за първи път съм млада, 
като грабната в миг от дървото сълза, 
като пламък, изригнал от девствена клада, 
като лумнала бързо нагоре лоза. 
 

Ще раста, ще натрупвам във себе си дните 
и живота във трудния негов синтез, 
ала своята сила петнайсетгодишна 
ще запазя такава, каквато е днес. 
 

30.05.1978 
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НОВА ПОЕЗИЯ 
 

ТРИПТИХ УТРО 
 

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКС. ДЪБНИШКИ 
 

РАННОТО УТРО 
 

В ранното утро, 
когато слънцето на смисъла още не е изгряло 
да покрие полята с омарата на привичното, 
когато росата по тревите все още е тук 
и гаси пепелта на удобните думи, 
ти ставаш с босото желание да виждаш 
и тръгваш край нещата още необлекли 
прастарите дрехи на спрялото време. 
Тук-там още примигват прозорците 
на бавната нощ и ти искаш да ги разтвориш, 
забравил какво значи приличието на дверите, 
само и само да не спре търсенето в утрините 
тъй кратки и бременни с НЕ. 
Вървиш 
и нозете ти изписват по асфалта 
страниците на друг тълковен речник. 
Бързаш, дочул колите, миещи улиците, 
а нещо трябва да остане до идното утро, 
защото иначе градът става 
само една изчистена лудост. 
И ето го изгревът 
и денят отново си ляга в удобното ложе на навика, 
за да го изхвърли вечерта в уличната кофа на 
времето. 
А неизметената стъпка вече те вика 
да я откриеш със сомнамбулното убеждение, 
че ще има четец. 
 

* * * * * * 
Четецо, четецо, 
как ще върви погледът ти: 
отляво надясно или обратно, 
отгоре надолу или пак обратно? 
Кои ще са твоите думи тогава: 
сухите пукнатини по земята 
или дъждовните ручеи? 
Или йероглифният полет на птиците? 

Или дирите на светкавиците? 
А виждал ли си, четецо, 
как драскат по стените 
изпочупени нокти последни слова? 
И тогава, там, където си ти, 
ще имаш ли очи за тях? 
Защото и сега още си сляп. 
И новороден даже не си. 
 

* * * * * * 
А ти, изкусителю на слова, 
с какво ще изпълваш лавиците 
или каквито там вече нови 
гробници на думи ще има? 
 

Монреал, Канада 
 

ПАЛИМПСЕСТ 
 

Нощем 
душите се отварят 
като страници 
от ръкопис на сънища 
и ти четеш от него 
ред след ред. 
 

И ти си низ от редове, 
полузабравени, 
а паметта е палимпсест 
и в него 
част от теб със сто ръце 
не спира 
буква подир буква 
да танцува. 
Къде сте светове? 
 

И кой изстъргва палимпсест 
отново да повтори 
писаното върху него 
А как би искал… 
 

Отронили са птиците пера… 
А танцът 
си остава същият, 
макар със сто ръце. 
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ПОЛЕТ 
 

Ти, гоненият от себе си, 
вечно настиган, настигнат 
от нещо в теб поселено, 
ти, станал ръка 
да усетиш само ужаса 
на едно невъзможно докосване, 
ти, ти не си вече тук. 
Ти, нетърпеливият, 
който тичаш 
към ръба на бездната, 
викаш я, 
ти все още 
можеш да спреш − 
понякога с укор към себе си. 
 

И идва мигът на раздяла 
на земя със нозе, 
плът напускат криле. 
Говори ми тогава за пътя нагоре − 
път вече не твой, 
говори, побързай, 
бездната свършва, 
въздуха драскат ръце. 
Между зъбите скърцат, утихват 
невъзможни слова. 
 

С гримаси ги следва лице. 
Мостът на самоубийците 
 

Швейцария 
 

ХАЙКУ 
 
АННА ДИМИТРОВА 
 

МУЗИКАЛНИ ТРЕПТЕНИЯ 
 

***  
птици по клоните 
разтворена 
нотна тетрадка 
 

***  
ранна утрин  
птиците се разпяват 
за вечерен концерт 
 

***  
старинно пиано 
бели и черни клавиши 
душата цветна 
 

***  
лятна нощ 
щурците излъскват  
струните 
 

***  
заключен калъф 
в полунощ 
цигулката стене 
 

***  
каба гайда 
душата на Родопа 
изтича през гайдуницата 
 

***  
ято птици 
преди изгрев 
ноти по клоните 
 

*** 
кълвач репетира 
на ксилофон 
включват се музиканти 
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*** 
запустял манастир 
кълвач 
удря клепалото 
 

*** 
камбанен звън 
отключа отвъдното 
път към Рая  
 
*** 
 

 
 

хайга, Габриела Цанева 
 
*** 
в езерната тръстика 
патици свирят  
на флейта 
 

*** 
празно гнездо 
камбанен звън 
щъркелът се завръща 
 

ВОЙНА 
 

*** 
вой на сирена 
за почит 
или за тревога 
 

*** 
бомбоубежище 
игра на криеница 
детски спомен 
 

*** 
албански поляни 
гъби бункери 
бездумие 
 

*** 
военен коридор 
в мравешка колона 
миграция на жени с деца 
 

*** 
холокоста 
окървавени спомени 
порязани сънища 
 

*** 
в общ гроб 
безименни герои 
погребани мечти 
 

*** 
жълто-синя река  
с притоци  
от цял свят 
 

*** 
самолети  в небето 
на борда снаряди 
вместо пътешественици 
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ТАНКА И ХАЙКУ 
 

ВЕСЕЛИНА БАШОВА 
 

1 
 

***** 
котка рови в  
почвата и търси  
червеи  
в себе си тършувам 
за звездни мигове 
 

***** 
треперят на 
дървото листенцата 
тревогата ме 
проветрява  
по никое време 
 

***** 
енот чисти  
хранилището  
в паметта ми 
 

***** 
миеща мечка 
започва нова работа 
в главата ми 
 

***** 
котка рови в  
почвата и търси  
червеи изцяло  
преравям себе си 
и се опознавам 
 

***** 
безброй калинки  
пълзят под зеления 
гръб на земята 
и ме гали нежно 
очакване в извивките 
 

***** 
липсва шум  
не бълбука ли 
нашата плът 

***** 
калиго е с 
кафяви крила и 
с хоботче смуче 
нектар в цвета ми  
зад ретината 
 

***** 
вятърът свири 
на люлякова шумка 
излел е делю 
юнашко ми е сърцето  
в родна песен се рее 
 

***** 
дрипав заек  
ръфа бейби спанак 
облизвам се за 
силата си да творя 
сладки изненади 
 

*****
под дъждовната
струя се дави цветът
в кукувиче грозде
върти се тъгата ми
в слъзния канал
 

***** 
пеперудата  
изправя хоботче и 
смуче нектар  
в цветовете ми 
зад ретината 
 

***** 
пчелите  
работнички освежават 
въздуха в кошера 
летят мечтите ми и 
проветряват лимфата 
 

***** 
защо бе рибки 
е това бълбукане 
в затишие 
плътта ми ли е  
мълчаливата 
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***** 
не давай света 
си дълбок и скрит 
море безценно 
виждам ли това  
което имам 
 

***** 
златни мисли 
пипна почиващ комар 
и вече съм  
собственичка на 
неспечелено щастие 
 

**** 
рояк птици в 
спасителен полет 
след шум от изстрел 
бягството ми 
от гравитацията 
 

***** 
неплодна  
сакурата доби  
сила да зачене 
роди ли се моето 
щастие в тялото 
 

***** 
първият полет 
на грозното патенце 
има ли място 
за всичките ми мечти 
под слънчевия сплит 
 

*****
потъмняла е
кората на нара
не е идеален
растежът ми
но е полезен
 

***** 
август затулва  
с десницата си 
ревът на лъва 
запушвам ли устата  
на вътрешния си глас 

***** 
заслужи ли 
Робинзон кошниците 
от козя върба  
благодат по-мила 
ми е от сърцебиене 
 

***** 
кошница с благодат 
Крузо ли я заслужи 
сърцебиене 
 

***** 
дъга от цветни  
молекули е 
имплозия защо  
ми е да се деля 
на добро и зло 
 

***** 
никоя жива твар 
не чака пощада от 
страшния звяр 
надуши ме копнежа  
за себеусилия 
 

***** 
котка преглъща 
морско  мълчание 
ме засища 
 

***** 
врачанска чайка 
отнесе прясно хайку 
заедно летим 
 

***** 
в ухо на врана 
кънти камбанен звън 
за кръгъл час  
в дъното на себе си 
паля ли смирение 
 

***** 
с юмрука на май 
ледени топки удрят  
пропукват  
крехкото ми аз 
отново съм цяла 
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***** 
майска благодат  
троши костеливи 
спомени и 
се преливам в нов 
по-добър живот 
 

***** 
комар в тахографа 
въвежда грешни данни 
проверявам се 
за нови чувства 
и съм кръщелница 
 

***** 
расов жребец 
с първороден грях 
пътуват ли  
благословенията ми  
в първа класа 
 

***** 
в юмрука на май 
ледени топки 
трошат стъклата 
изливам ненужното 
и препълва ме щедрост 
 

2 
 

* 
зайци новобранци 
пушат в задния двор 
на училището 
процесите в мен  
познат кръговрат 
 

* 
совата поправя 
грешките на  
прав път ли съм 
 

* 
оцветява зайче 
горските животни 
свързва точки  
в мен кой ли рисува  
контури на чувства 

* 
на липи ухае 
в чинийките  на  
сетивата ми 
 

* 
жаба подбира 
познати звуци и 
душата ми 
 

* 
лапи тъпчат  
камъни цветчета 
нов дом строим 
 

* 
петел пее в двора 
и три пъти отрече 
се от Бог  
мислите ми в строя 
чакат своя пастир 
 

* 
паяк в кебапче 
почерпка за деня на 
детето желая  
ли да си гостувам 
по празници 
 

* 
трупът на спомен 
събира орлите 
оглозган е  
в тялото ми пърхат 
цветни пеперуди 
 

* 
пиленца говорят 
на различни езици 
без преводач 
разбират се в тялото 
ми всички процеси 
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МОЕТО ВРЕМЕ 
 

ВЯРА ДАМЯНОВА 
 

ЖЕНАТА ОТ МОРЕТО 
 

по Ибсен 
 

Морето в нея цялото е синьо 
и шумно се надбягва с тишината. 
Морето, тежко като вино 
и подарява на орел крилата. 
 

Заключена във него, го рисува. 
Със чайките, със рибите, с вълните. 
Русалка е, с делфините пътува 
на своята вселена в дълбините. 
 

Жената от морето впива длани 
в брега, във спомена, в прибоя. 
Тя морско чедо вечно ще остане 
Изгубена, залутана и своя. 
 

МОЕТО ВРЕМЕ 
 

Моето време има моите ръце, 
моите ръце и ничии други. 
Нощем превръщат се те във криле, 
в полет вълшебен искат да бъдат. 
 

Моето време има моите очи, 
Моите очи и ничии други. 
Често сълзата в тях ми горчи, 
в битки на истини и на заблуди. 
 

Моето време има моето сърце, 
моето сърце и ничие друго. 
И ще пребродя земя и небе, 
за любовта, и щастлива ще бъда. 
 

ДЕН 
 

Като бегач на  дълги разстояния, 
денят ми се задъхваше край мен. 
С разгрети мускули и болки в ставите, 
със вдигнати високо рамене. 
Той няма име, той е ден и толкова, 
с лицето е на мъж, дете, жена. 
Във него губя се, забравям болката 
и гледам го с очите на сърна. 

ЩЪРКЕЛ 
 
ГАБРИЕЛА ЖЕКОВА, 12 г. 
 

Щъркел шарен от къде идваш кажи? 
цяла зима сигурно за мен тъжиш! 
Пролетта дойде и аз все в небесата, 
чакам да дойдеш да зърна ятата. 
 
Чакам те, нищо че клонките още са голи, 
скоро всяка пъпка цвете ще отвори. 
Ела и свий гнездо на нашата къща, 
и слънцето топло ще те прегръща. 
 
Там излюпете вашите яйца, 
отгледайте своите скъпи деца. 
Когато големи и силни пораснат  
те с вас смело ще полетят. 
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ПРЕД ЗАЛЕЗА 
 
ГЕОРГИ ЖУЛЕВ  
 

РОДЕН КРАЙ 
 

Потърсих път към минали години, 
не съм ли вече закъснял? 
Със спомени под тлеещи руини 
при теб се връщам остарял. 
 

Пътеките показва ми светулка 
повела ме под южната дъга. 
В здрача плачеща гъдулка, 
в сърцето ми нахлуваше тъга. 
 

Потисках болката във мене, 
дано, си мислех, ме отмине, 
но тя вървеше редом с мене 
и чувах, идеш ли си сине? 
 

Щурче наблизо се обади, 
опъна лък и тихичко засвири. 
Поде го хор от близките ливади 
и тръгна детството да дири. 
 

Край мен се сипваше зората, 
в житата птица излетя. 
Огласяха авлигите в гората 
над свидна бащина земя. 
 

ГЛАСЪТ НА ЩУРЧЕТО 
 

Завръщам се отново тук, където 
премина детството и младостта. 
Гласът пак чувам на щурчето, 
там някъде край пътната врата. 
 

Посреща ме притихнало на прага, 
до входа на обител свята. 
Под лявата страна ме стяга, 
усетих болката позната. 
 

Под сянката на бледата луна 
момчето в стареца щурче позна. 
Навярно помниш хлапака бос, 
било е по жътва или по сенокос. 
 

На нивата под жарките лъчи, 
или в ливадите по хладина 

песента ти чувам да звучи 
в узрялата за жътва равнина. 
 

Щурче, щурче от детските ми дни! 
От труд и грижи остаря момчето, 
ала до сетните си земни дни 
ще носи песента ти до сърцето. 
 

ТЪГА ПО ТРАКИЯ 
 

Запеят ли по стрехите капчуците, 
погалени от топли южни ветрове, 
на ехото далечно чувам звуците 
към родна Тракия сърцето ме зове. 
 

Гласът на детството далечно ме повика 
при спомена от пъстра броеница. 
Ухаеше на пролет, на здравец и иглика 
в моравата зелена край Марица. 
 

Песните дойдох да чуя на авлигите, 
литнали над тракийската земя. 
Слизаха над лъките чучулигите 
да посрещнат подранилата зора. 
 

Вървя без път из равнината 
сред багрите на пролет ведролика. 
Вървя на прадедите по земята 
в родината на Орфей и Евридика. 
 

СПОМЕНИ 
 

акростих 
 

Спомените идват като ято птици 
Паметта е жива в старите зеници 
От гердана зърна златни разпиляни 
Мислите ме връщат в младостта ми 
Но нима било е винаги така 
Или сън били са птичите ята. 
 

СЕВЕРНИ ВЕТРОВЕ 
 

Боже, колко бързо минаха годините, 
колко много снежни зими и лета. 
Слизаха ветровете северни в градините 
да напомнят за годините и старостта. 
Своя път житейски извървяхме, 
беше труден, с не една беда. 
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Млади и наивни с тебе бяхме, 
търсихме да открием живата вода. 
 

Стига ми да знам, че си до мене, 
стъпките познати да ти чувам. 
Като спомен да отекват в мене, 
младите години да сънувам. 
 

Ако те изгубя, как ли ще го преживея, 
как със самотата ще живея? 
Нека във съня си кротко да изтлея. 
Аз край чужди огън няма да се грея. 
 

СЪН 
 
Сънувах те, ти беше в бяло 
с онази блузка на цветчета. 
С лице от щастие засияло, 
от стих излязла на поета. 
 

Вървяхме двама през полето 
в трева от вечерна роса. 
Звезда бе слязла от небето 
и светеше в твоята коса. 
 

Докосвам топлите ти длани, 
къдриците ти милвам разпиляни. 
Прострените към мен ръце 
в едно пулсиращо сърце. 
 

Събудих се и виждам във просъница 
зората слънчев лъч да пали. 
И в утрото след моите сънища 
ветрец лицето ми да гали. 
 
Подбор: Павлина Петкова 

 

ТРИСТИШИЯ 
 

ДИМИТЪР ГОРСОВ 
 
* * *  
Струна, жълта като жлъч,  
изопна мълнията,  
но вместо музика, отекна гръм. 
 
* * *  
Изворче сълзливо,  
с теб земята  
плаче в студ и в зной. 
  
* * *  
Всеки стрък пипер – 
пак с нови връзки!.. 
Кукувича прежда. 
 
* * *  
Скален манастир... Завръщат се 
тук само прилепите  
призори... 
 
* * *  
Излитна птичка изпод стъпките ми, 
но остана 
в мен писъкът ù да гнезди. 
 
* * *  
Гледам стапящата се снежинка. 
В участта ù  
нетрайността си припознавам. 
 
* * *  
И в хармонията на гората  
рой високи ноти –  
глад и ярост на кълвач. 
 
* * *  
Пътят ми към теб, минава  
все през теб... и по-нататък... 
Тук си, а те няма... 
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* * *  
Глас на тишината – а пък всъщност е 
ек от тропота на водни кончета 
по влажния път на реката. 
 
* * *  
В мен са и началото, и краят,  
а не мога да развържа  
възела на Божието мълчание. 
 
* * *  
Колкото и да ме плаши, 
страхът  
сам трепери в мен... 
 
* * *  
Обеща дъжд облачето. Ръсна в зноя... И отмина... 
Тъй ли обещава Бог?  
Или тъй лъже? 
 
* * *  
Вали от  цяла седмица. 
Подгизна 
дори меланхолията ми. 
 
* * *  
Черен е гневът ми; 
кървава – плътта; 
а бледен – аз! 
 
* * *  
Край мен – 
свят морен, жаден за покой, а в мене – 
толкова излишна тишина! 
 
* * *  
До тук – към нея устремен... 
А накъде сега –  
след  не поетата ръка? 
 
* * *  
Бледа луна. 
Но и тя е 
стъписана пред бледността ти. 
 
 

* * *  
Тих извор –  
огледало на зората. 
В устните ми се разби. 
 
* * *  
Зад тази незаключена врата,  
безпътна  
е само тайната! 
 
* * *  
Гол речен бряг,  
А тъй прекрасен! – 
като сред пустинята... 
 
* * *  
Август е вече – бледнее 
пред оран  
стърнището. 
 
* * *  
Застудя ноември. Вън дори, 
скрит под губер от мъглица, 
старият вир зъзне. 
 
* * *  
Самотен е ноември. 
Дори и гарваните 
подминават старите гнезда. 
 
* * *  
Стар и грохнал хълм!.. Подлага му 
Април 
постеля от мъгла. 
 
* * *  
Сладко утринно кафе... А все не смея 
през утайката му  
да надникна в своя ден. 
 
Подбор: Александра Ивойлова 
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ВСЕ ОЩЕ ХУБАВА 
 
ИВАН АНТОНОВ 

 
* * *  
 

Жена към сърцето ми тръгва, 
жена през сърцето… 
И свежда от болка и обич очи. 
В тях дълго очакване свети, 
на устните тиха надежда горчи. 
Жената минава… 
Смутена душата мълчи. 
 

ЛЯТНА НОЩ 
 

Нощта е пълна вън 
със музиката на щурците. 
Към звездните дворци те 
отнасят вечния си звън. 
 

И в този късен час 
на мислите безсънни, 
преди да се разсъмне 
в душата ми прошепва твоят глас. 
 

Ръката ми написва стих 
върху гледеца на очите. 
Сред музиката на щурците 
сърцето ми долавя полъх тих. 
 

Долавя тръпен, странен зов 
върху килима на тревите. 
А одата безсмъртна на щурците 
възпява твоята любов. 
 

КЪСНА ЛЮБОВ 
 

Прегръщай ме нежно! 
О, миг със теб изживян! 
И нека по моето тяло 
следа неизбежна 
остане от твоята длан! 
 

От обич духът се вълнува, 
превръща очите ми в зов. 
Обичай ме днеска, 
до лудост щастлива, 
че утре е късно за тази любов! 

В НОЩТА 
 

В нощта, когато гукаха за нас 
два странни гълъба от тъмнината, 
за първи път не си отидохме във късен час. 
 

И беше топъл есенният вятър на нощта, 
и мълнии разсичаха телата ни, 
и пареше в сърцата ни кръвта. 
 

В нощта, когато станахме със тебе брегове, 
потече между нас животът на децата ни. 
И оттогава всеки миг той властно ни зове. 
 

* * *  
 

Сен Санс изпълва стаята, в която 
душата ми тъгува тази нощ. 
Цигулка странна къса тишината 
със плач, о с твоя плач, любима, 
от който слиза скръбната ми нощ. 
 

И лумва огънят – душата ми изгаря. 
Къде да я спася от този миг? 
Душата твоя плач, любима, все повтаря 
и тъмна рана в нея се отваря 
до утрото, до следващата нощ, 
до края може би. 
 

МЕЛОДИЯ 
 

Ах, сякаш със плач във нощта, 
като плач във нощта 
по струните болка минава 
и мракът, затиснал света 
подобно на скръб натежава. 
 

И само душа-светлина 
от душа-светлина 
и спомен от лъч ме прорязват. 
Изгрява заветна луна 
и бавно в очите залязва. 
 

О, този изваян от някъде вик, 
тъй както изваян от някъде вик 
пространството скръбно изпълва 
и плаче цигулката в песенен миг, 
и нежност в душата покълва! 
 

Тогава и думите идват в нощта 
като плач и като смях във нощта 
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от нежната искрена струна 
и блесва, ах блесва света 
подобно на есенен залез, любима! 
 

ТЯ И МОРЕТО 
 

Морето ли я призова потайно 
или бе тя необуздана тъмна страст, 
с която вятърът я беше омагьосал, 
с която гларусът започва своя вик 
и в нощ безлунна вечният прибой 
изписва името й по съня на камъка 
погален от водата? 
 

Морето ли е вечният стопанин на съдбата 
или пък беше негова любима, 
но си замина тя от мен 
и вятърът проплака с ярост, 
и пясъкът изтри представата за раковина, 
и гларусът пропадна над вълните. 
О, тя замина тъй внезапно, 
че аз записах името й върху свойта болка, 
небрежно просната на камъка, 
край който тленната любов умира! 
 

Морето, ах морето на съня ми я проклина! 
 

МИЛОСТ 
 

Когато огънят угасне в твоите очи 
и въглените на безкрайната ми болка се събудят, 
ще прося милост и в душата ще горчи. 
Тогава в бездната й аз завинаги ще се изгубя. 
 

А споменът-мираж ще броди с мен в нощта, 
в пространствата на мислите ми скръбни 
и няма да усетя там дъха на утринта. 
Тогава, о тогава непременно ще си тръгна. 
 

Ще прося милост, ала времето ще заскрежи 
надеждата, че искрица огън ще намеря. 
Сърцето тази смърт с кръвта ще продължи 
и аз за сетен път света със болка ще померя. 
 

А вятърът ще помни огънят на твоите очи 
и надалече ще го носи. Но душата ще мълчи. 

 

НОЩНА МУЗИКА 
 

Луната стъпи върху подиума на нощта 
и звънна звездната мелодия в душата. 

Аз с лунната соната на  света 
любовта докоснах необятна. 
 

И ти при мене сякаш долетя 
от необята й красиво озарена. 
Дали магия бе в нощта, 
измислена единствено от мене 
или пък беше тръпен зов, 
роден от светлина, от музика омаян, 
че аз невидим и безплътен, от любов 
умирах и се раждах сред безкрая. 
 

Луната – този светъл диригент – 
върху петолинието на нощта всезвездна 
извая непонятното и понятното у мен 
и аз политнах из красивата му бездна. 
 

ТЯ 
 

Тя идва в моя сън 
все още тайнствена, 
все още хубава и млада, 
непожертвана 
от вечните звезди отвън, 
от бясното препускане в годините, 
през сърцето ми  
невидимо преминали. 
Усмихва се и отминава 
недостижима   
в мойта незабрава. 
 

Ах, образ съвършен, 
от тъмнината 
изплувал във среднощния рефрен 
на миг любовен 
от песен недопята, 
Тя идва в моя сън 
все още хубава, 
все още тайнствена! 
 

ТЯ И ДЪЖДЪТ 
 

Върху зеления лист на тревата 
дъждът дописва далечното ми стихотворение, 
което отдавна започнах да пиша за нея. 
Във него безкрайно дълго я сънувах –  
отначало беше цвете, 
после отлетяло от мен глухарче, 
след него може би есенен лист. 
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И вместо лицето й дъждът извайва 
невероятния образ на любовта. 
Ако я няма, той я измисля 
от цветовете на дъгата 
и животът ми става най-красивия сън. 
 

Но облакът отмина 
и отнесе дъжда към морето. 
После вятърът ме събуди, 
внезапно побелял. 
 

* * *  
 

Жената, която даде ми смокиня 
и пръстите й ме докоснаха подобно жар – 
тя сънищата ми тревожи толкова години, 
разпалва в тях неугасимия пожар. 
 

Наяве тя печал ми носи все печална 
и светлината белези оставя в мен. 
Ала дочакал вечерния мрак да палне 
пожара на сърцето, аз заспивам възхитен 
 

от образа й, от ръката със смокиня, 
от нежността, която над смокинята трепти. 
В такава нощ сърцето даже да изстине 
пак резеда смокинова над него ще пламти. 
 

НАКАЖИ МЕ 
 

Накажи ме с любов, 
в любовен затвор затвори ме! 
Аз съм с душата готов 
да тръгна към него безименен. 
 

Защо ми е звездният миг, 
ако без теб ще го има, 
ако по пътя нататък сами 
вървим към своята зима? 
 

Навярно съм в нещо сгрешил – 
порицай ме с любов безпощадна 
и после сърцето с любов утеши, 
когато сред болката падне! 
 

Накажи ме с любов, 
накажи ме с такава награда! 
Аз съм за нея готов 
всяка тъга да изстрадам. 
 

Подбор: Павлина Петкова 

РАЗЛИЧНА ПРОЛЕТ 
 

ИВАНКА ПОПОВА-ВЕЛЕВА 
 

МЕТАЛНИ КАПКИ ДЪЖД 
 
*** 
студена пролет 
зъзнещи деца – 
цветя без дом 
 

*** 
тътнеж и гръм 
в небето бели релси 
боен самолет 
 

*** 
червена линия 
от двете ѝ страни – деца 
невинни жертви 
 

*** 
лошо време 
метални капки дъжд 
сеят смърт 
 

*** 
стрък трева 
наднича плахо 
в очакване на нов шрапнел 
 

*** 
леден вятър 
люлякът разцъфна  
с мирис на барут 
 

*** 
зад облак 
слънцето се скри 
от страх и срам 
 

*** 
Разпети петък 
две хиляди лета 
напразна саможертва 
 

*** 
небето оплаква 
своите чеда 
земята ги прегръща 
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* 
Великденски зов 
яйца и козунак 
за братска любов 

 
ВЕНЕЦ ОТ ХАЙКУ 

 

* 
момина сълза 
букетче на ревера 
здравей месец май 
 

* 
празник на труда 
в Чикаго – в Париж 
стрък момина сълза 
 

* 
море от лалета 
червени, жълти, бели 
вълни от цветя 
 

* 
калдъръмчета 
към старата къща 
води пътеката 
 

* 
великденчета 
пръснати в тревата 
очакват Деня 
 

* 
в шарена сянка 
от пълзяща глициния 
слънчево зайче 
 

* 
беседка в парка 
в алея с пожарчета 
искри от любов 
 

* 
малка гара 
туфи от шибой 
изпращам детството 
 

* 
южни гари 
посрещат лятото 
с бухнали хортензии 

* 
червено мушкато 
на моя балкон – 
скъп спомен от мама 
 

* 
макове в полето 
с крехки стъбълца 
танцуват с вятъра 
 

* 
езеро в застой 
по тъмната повърхност 
бели лилии 
 

* 
в утринна роса 
ухае долината – 
роза дамасцена 
 

* 
сини ириси 
по-ярки от небето 
цветно кири-е 
 

* 
хризантеми – 
черно-бяло кири-е 
гейша в кимоно 
 

* 
жълти слънчогледи 
рисунка от натура 
а ла Ван Гог 

 
ВЕЧЕРНИЦА 
 

* 
тучни пасища  
и родопски чанове 
планината пей 
 

* 
горска полянка 
овчар свири на кавал 
оживял спомен 
 

* 
каба гайди  
огласят планината 
припява ехото 
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* 
удар на брадва 
глух вик на дървар 
плясък на криле 
 

* 
сред облаци прах 
прибира се стадото 
звън на чанове 
 

* 
селска чешма 
утоляват жаждата 
сребърни струи 
 

* 
дрънчат менци 
момински смях 
среща чердата 
 

* 
момина китка – 
с кобилица на рамо 
иде песента 
 

* 
през облаци прах 
пробива си път слънцето 
гасне денят 
 

* 
вечерница бди 
високо в небесата 
тъй сладък сънят 
 

* 
тежка сватба – 
месали на тревата 
бъклици с вино 
 

* 
на мегдана 
вито хоро – 
обща веселба 
 

* 
ръченица – 
надиграват се 
момък и мома 
 

* 
звънти дайре 
с лека стъпка танцува  
млада циганка 
 

НАБРАХ СВЕТУЛКИ 
 

КРАСИМИРА КАЗАНДЖИЕВА 
 

ГОБЛЕНЪТ НА МАМА 
 

Гледам гоблена ти, мамо, 
като свята икона изписана. 
И в цвета на прозрачната гама 
тайна откривам неписана. 
 

Тук е сърцето ти цяло, 
скрито в светлите гънки. 
Нежно розово, синьо и бяло 
тръпнат в клоните тънки! 
 

Много ли мъка забоде 
в мекия плат избродиран? 
Много ли тежки несгоди 
скитат в квадрата рамкиран? 
 

Или радост, любов и повеля 
плуват във вазата бяла? 
Или там се мечтата пресели 
да позира, завинаги спряла?... 
 

ПОЛОВИНАТА СВЯТ 
 
      На татко, който ме отгледа 
 

В детския пораснал свят 
скитат истините голи 
като неопрашен цвят 
неродени плодове да молят. 
 

Аз приятел имах за баща 
и баща – за истински приятел. 
Двамата не бяха във вражда, 
а до мен един и същ подател. 
 

Остана ми половина свят, 
а другата не ще се върне! 
Ще потъвам в образа ти свят, 
назад, когато се обърна. 
 

Ако имам грешки и вини, 
знам, че ти сега ще ми простиш! 
И през старите ми мини, 
с ум и разум да ме подкрепиш! 
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ТОПЛО 
 

До тебе ми е топло 
на душата и ума, 
а плажът на Ахтопол 
на връзката ни е кума! 
 

Какво намерихме в морето 
в пяна разпиляно? 
Аз върнах в себе си детето... 
и останах в таз промяна. 
 

КАЗАНЛЪШКА МАДОНА 
 

    На Тодорка Бакърджиева – Дългата коса, 
    сподвижница на Ботев и Левски, 
    таен куриер, актриса 
 

Ти ли в робския декор на дните 
тайно си пренасяла писмата, 
от ръцете мъжки бързо скрити 
в топлината мека на косата? 
 

Ти ли в прашния декор картонен 
сгряваше на хората сърцата 
и по калдъръма монотонен 
до петите дълга, вееше косата? 
 

Ти ли в смелостта безумна 
Дунава безкраен прекоси 
и от твоя подвиг огън лумна 
с ореола на Мадона тебе украси? 
 

Ти ли зад завесата изчезна 
все невидима по пътя труден, 
и на историческата сцена 
вечно светиш като факел чуден? 
 

От сърце сега на теб се моля, 
призовавам те в деня ни днешен - 
изиграй последната си роля, 
нестинарка изиграй в света ни грепен! 
 

КОННИЦА 
 

   В памет на вуйчо Георги, майор Векилски 
 

Ти, развихрена коннице бясна, 
в ритъма на грохота велик! 
На път широк или в пътека тясна 
ще дочуеш нашия самотен вик? 

На здравия ти гръб във смутно време 
да чуем вятъра сред тишината. 
И с порива дълбок на твойто стреме 
магически ни оседлай съдбата! 
 

Недей да спираш нивга морна 
устремения вихър на коне и хора, 
свтлината луда в битка неуморна, 
като жертвен огън лумнала нагоре! 
 

Ти, коннице, развихрена, готова да умреш, 
през толкова войни и огън мина. 
И в неразумния си бяг ще спреш 
само... в рамката на някоя картина! 
 

БЛАГОЕВГРАД 
 
             На Гинка Станчева 
 
Старият театър, стари приятели, стара 
любов – мои болки, истини и 
                                         вдъхновения... 
Колко пъти се заричах в пътя нов 
да забравя старите вълнения! 
 

Мои болки, истини и вдъхновения, 
колко ви дължа и колко още взимам? 
Като вечнозелените растения - 
не увяхвайте във мойта зима! 
 

Колко дълго ще се връщам в този град 
със задъхано сърце и устремена 
                                                    като вятър, 
за да търся, за да имам в този град 
приятели, любов и оня вечен театър? 
 

ПРОСТИ МИ 
 

Прощавам ти недоверието, 
изплезило се в ъгълчето на окото. 
Прощавам ти обидните въпроси, 
ревността като сгурия. 
Прощавам ти, когато си отиваш, 
когато ме забравяш, 
когато ми прощаваш непростимото 
и вярваш в нашата раздяла. 
Не ти прощавам, 
че без мене 
можяш да живееш! 
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* 
Тежката лапа на времето 
издраска моето лице - 
в тази чиста пролет, 
когато сме много двама, 
много и малко, 
сега и после... 
Не ме залъгвай с думи - 
драскотините ми стигат! 
Не ме приспивай с песен - 
дните ми са вече глухи! 
Не ме търси и с поглед, 
че дните ми са слепи! 
Не си отивай, 
знам, 
че ще се върнеш 
и недей се връща, 
за да останиш винаги до мен! 
 

ТРЕВОЖНОСТ 
 
Разтревожих лятото 
със зимни спомени 
и потече дъжд. 
Не ги изми... 
Не ги удави... 
Останах да плувам, 
лудо влубена 
в сълзите на лятото.. 
 

СНИМКАТА 
 

Няколко бебешки снимки, 
няколко снимки от роли - 
стегнали шията примки, 
снимки, сърцето проболи. 
 

Спомени, истини голи, 

връзки, предателства нагли... 
Все за душата се молим, 
бързаме, искаме – как ли? 
 

Животът днес си отива, 
утре започва отново! 
Изпивам чаша горчива, 
снимката – щрак – е готова. 
 

ЕСЕНЕН СТРИПТИЙЗ 
 

        На актрисата Емилия Радева 
 

Без свян дърветата се събличат 
и вятър дрехите им гони - 
греховно-златни ги отвлича 
от оголените им клони. 
 

А есента самотна плаче 
децата й се разпиляха! 
Безумни по земята скачат, 
изгубени, без родна стряха. 
 

Сънува есента сезони: 
дохожда зима – снежна сватба, 
април цветчетата бели рони, 
със слънце лятото я радва. 
 

Дали бе сън? Не беше сън! 
Дъжд спомените й залива... 
И заблуден отеква звън, 
след стриптийз есента заспива. 
 

ПРЕД ИЗВОРА НА БЕЛОНОГАТА 
 

Дай ми, майко, шамията, 
дай да я завържа, косите си да сплета, 
дай ми я, майко, на мене – 
момичето от града! 
 

Дай ми, майко, престилката 
да я запаша, ръкави да запретна, 
дай ми я, майко, на мене, 
момичето от града! 
 

Дай ми, майко, китката, 
да я закитя, да се пременя 
и с гласа на мома-българка 
от Майстора сякаш сторена, 
да запея нависоко, нашироко, 
да ме чуят надалеко 
и за село, майко, да зажаля. 
 

ГРАНИЦИ * 
 

Няма граници за любовта, 
сърце, изгарящо от обич. 
Няма граници за подлостта, 
за душа, обхваната от злоба! 
 

Няма граници за песента, 
за човешкото ликуване! 
Няма граници за бедността, 
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за мечти недосънувани! 
 

Има граници – отровни змии 
свободата, стиснали за шия, 
тези граници, които ний 
с много мъка ще изтрием: 
като кораб по земята, 
като по водата – влак, 
като птицата разпната 
и като слепец след мрак, 
дълго с границите ще се борим, 
трудно границите ще преминем, 
древната повеля ще повторим, 
свободата скъпа да постигнем! 
 

Без граници – ръцете нащи 
в един насила ще се слеят! 
Без граници душите наши 
в духовност обща ще запеят! 
 

*Стихотворението, преведено на италианс-
ки, участва в конкурса за поезия в гр. Лече 
 

НЕ СЕ ПРЕДАВАЙ 
 

Тежат ми години.  
Стряскат ме спомени, 
заложени мини. 
 

Аромат на старост 
съска покрай мене – 
изгубена младост. 
 

Тялото се сеща. 
Духът не отстъпва 
закъсняла среща. 
 

РАВНОСМЕТКА 
 

Зная, ролите онези 
и мъжете ми онези, 
дето скитат из света ми, 
скрити белези оставят, 
пълнят нощите ми с огън, 
дните ми покриват с лед, 
мислите ми бъркат гневно – 
грешница от мене правят! 
 
Подбор: Павлина Петкова 

ПРОПУКАНА КАМБАНА 
 

ЛЪЧЕЗАР СЕЛЯШКИ 
 

КАМЪК И ПТИЦА 
 

Гранит, обрасъл 
със лишеи безцветни. 
От шипков храст, 
от дъждове свирепи 
разцепен - 
чак до сърцевината. 
Безмълвен знак 
на Божията воля. 
Понякога за кратко – 
око магично – 
задържа полета 
на уморена птица. 
 

А после към зенита 
той с птицата полита. 
 

ДЪЖД И СЕМЕНА 
 

Дори и мартенският вятър 
е с цвят на сини минзухари. 
Ту в нас се втурне страстно, 
ту спре в зелените върхари. 
 

Мълчат смирено птиците, 
мълчат нивя все още пусти, 
мълчат и твойте хладни устни. 
А този страх в зениците 
 

защо е? Капки кръв от ястреб... 
Позна ли свойта същина? 
Забързан, мартенският вятър 
разнася дъжд и семена. 
 

ЦВЕТЪТ НА БОЛКАТА 
 

Забрадката ти черна – 
зловеща нощна птица. 
И твоят вик в зениците – 
камбана привечерна... 
В онази дълга зима 
от теб разбрах, че има 
отронен цвят и жарка памет 
стаената ти болка, мамо. 
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АНТРАКТ 
 

Завеса. 
Очите втренчени. 
Стихията 
на глъхнещите думи. 
Пролука светла 
отразява болката - 
без отговор 
да те събуди. 
 

МЕЖДУ ТЯХ 
 

Мракът – тежък и безумен, 
спрял в подмола на очите. 
И пчелите – златни струни, 
полетели като стихове. 
Между тях изгрял, залязваш – 
сън, крило, едничка дума. 
 

БЛИКНАЛ ПЛАМЪК 
 

                         На Деми 
 

Усмивката ти – бяла пеперуда - 
потрепва, всеки миг ще отлети. 
Очите ти мълчат, очакват чудото, 
рисуват го с най-милите черти. 
 

Не знаеш още – страшен земетръс 
внезапно ще те сграбчи – бликнал пламък... 
Страхът сега е само миг откъснат, 
затворен в малка снежнобяла рамка. 
 

ЕСЕННА ВЕЧЕР 
 

                На Г. Л. 
 

Слънцето – паяк заплетен 
в своята собствена мрежа, 
бавно изтля зад дърветата, 
скъса се златната прежда. 
 

Тихичко котката мърка, 
трепкат листа по стената, 
мига часовник объркано, 
спрял на завоя на лятото. 
 

Гледаме мълком как крачи 
заедно с враните мракът. 

Нещо от нас си отива – 
есенно топло, красиво. 
 

ТОЗИ МИГ НИ СТИГА 
 

Внезапно органът замлъкна. 
Стопи се ехото – акорд финален. 
И тишината гъста с бавни стъпки 
възнесе се в небето катедрално. 
 

Усещам ясно пулса си ритмичен 
и кръговрата неуморен 
на времето, под арки симетрични 
останал сам, сред чужди хора. 
 

Приятелите мълком си отиват 
покрай разпятие от мрамор. 
Пресича лъч табелка нечетлива 
и в пламъче на свещ догаря. 
 

Звъни сега олтарът в пианисимо. 
Прилича той на древна мъдра книга. 
Това, което в нея е написано 
смирен чета. Но този миг не стига... 
 

Гданск, Олива 
 

ПРОПУКАНА КАМБАНА 
 

Безквасен хляб и гребен 
нащърбен с кървав белег 
от Варшавското гето. 
И бледожълто цвете – 
блещукаща звезда 
на вехт ревер, раздран 
от яростна вражда. 
И снимка на жена – 
пропукана камбана – 
до тухлена стена, 
от клюн жесток дълбана. 
 

Варшава  
 

СОЛТА НА ЖИВОТА 
 

Върви старица по площада, 
през лабиринта на тълпата. 
Пресича сянката на сграда 
с балкон и фризове в позлата. 
 

Две бучки захар с трепет стиска в шепа – 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2022 

 

34 

 

за музиканта, ослепял от старост. 
И дълго нейната тъга ще свети 
в кристалите на тротоара. 
 

Гданск, Полша 
 

АКО ИМАХ КРИЛА 
 

Ако имах крила, 
бих спасил душите 
на всички омагьосани 
от зла вещица ручеи. 
Ако имах крила, 
бих отключил вратите 
за всеки странник нощен 
във този град заключен. 
Ако имах крила, 
бих казал на Сизиф 
да спре труда си черен, 
напук на боговете. 
Ако имах крила, 
но нямам, нямам... 
 

Сега съм само 
един уморен 
хомо сапиенс. 
И крача – син прокуден -  
през жарта на тревата, 
през гора от заблуди, 
през пера от крилата. 
 

ДАМОКЛЕВ МЕЧ 
 

Човеко, жаден за похвали, 
пазач на суета преяла, 
да можеше да не заспиваш, 
да можеше в дъжда проливен 
да приютиш премръзнал просяк, 
да стоплиш в пазвата врабче... 
 

Над теб в съня 
виси на косъм 
дамоклевият меч. 
 

ТЯ 
 

Тя – 
моето нямо аз, 
гледа с моите очи, 

държи сърцето ми –  
голишарче – 
в гнездото на моята шепа, 
слуша моите молитви – 
ангел хранител 
в храма на Пустотата, 
стои на кръстопътя, 
където се пресичат 
посоките на Битие 
и Нищо -  
винаги чужда, 
всякога близка, 
не-човешки справедлива, 
само заради мен жива 
и всякога безсмъртна - 
Тя... 
 

БОСО 
 

И сякаш бръмбар, слънцето виси 
в разпънато платно на паяжина. 
Проблясват змийски жарките коси, 
откосите полягат – шлейф копринен. 
 

Кръст-ястреб с крясък спуска се внезапно 
над зайче, хукнало към близки храсти. 
И кръв запали сенчестата папрат, 
и бяла жар в небето се възнася. 
Вода за тримата косачи нося –  
пристъпвам бос през острата ливада, 
през преспи изумрудени – откоси, - 
през свят жесток, за милост жаден. 
 

НЕДОСТРОЕНА КЪЩА 
 

И мисля си за творческите гени 
от татко ми, поета, наследени. 
А също и от майка ми, плетачка 
на приказни дантели и кърмачка 
на мойта доверчивост към човека, 
и мъдър глас след пагубни афекти. 
Човек не може да избяга 
далеч от себе си. При прага 
на своята недостроена къща 
с носталгия той често се завръща. 
 
Подбор: Павлина Петкова 
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ЕДНА СЪЛЗА ЗА УКРЙНА 
 
МАРГАРИТА НЕШКОВА 
 

Вървят,  
вървят майки с деца – бежанци, 
прогонени от родния дом… 
Там, в бран, безброй борци –  
жива стена пред погром 
от агресор, безумец свиреп, 
на дявол с лице, 
който има власт и сила, 
но няма сърце… 
Вървят майки с деца – бежанци, 
оставили родна земя 
изгаряна от бомби на пришълци 
носещи смърт, руйни, 
адски кошмари, злини…  
Върви поток от тъжни лица, 
а агресорът нагло повтаря: 
Ще спрем войната,  
ако с покорни сърца 
свиете знамената… 
Вървят угрижени – 
майки с деца – бежанци… 
И плаче за Украйна 
огромното сърце на Русия,  
България – моята родина,  
всяка миролюбива душа  
навред по света. 
А истеричната стихия 
тъпче свободата, 
сее смърт, зла орисия… 
И плаче, плаче Земята… 
 

ТАНКОВО ЗЕЛЕНО 
 

МАЯ ДАНЕВА 
 

Заглавието на този хайку цикъл е
вдъхновено от картините на българския
художник Греди Асса, включени в из-
ложбата „Три цвята“, която се състоя
през април 2022-ра година в галерия
„Интро“ в София. Впечатленията за тази
изложба, публикувани в списанието
„Картини с думи и багри“ от Габриела
Цанева (виж. стр. 91), ме накараха да 
се замисля за кодираните послания в 
тези картини, акцентиращи цветовете 
жълто, синьо и черно. Както есето на 
Г. Цанева казва, това са „цветовете на 
Украйна и войната, посякла със своето 
черно синьото на небето и жълтото 
на полята чрез онова „танково“ зелено, 
което се получава при смесването на 
синьото и жълтото“.

Хайку стиховете по-долу са част от
емоционалния резонанс, който съм усе-
тила в себе си при своя личен опит за
вглеждане в конкретните проявления на
„танково“ зеленото в човешкото битие. 

*** 
танково зелено 
присъствието на миналото 
в бъдещето 
 

*** 
Великден 
вместо звън на камбани 
сирени  

***
не военна база
не военно училище
пет-етажен постсоц блок
 
*** 
опело на роднина... 
мисълта за неопетите 
в общия гроб 
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*** 
дълъг ден 
свещеникът допълва 
тамяна в кадилницата 
 
*** 
туниката на Иисус... 
войници хвърлят чоп 
за нечий Apple компютър 
 
*** 
ръка с маникюр 
разпознавам сърчицето 
на показалеца 
 
*** 
поредни снаряди 
внучето ми завижда 
на глухите деца 
 
*** 
„Мир Вам!“ 
неделният ми опит  
да забравя войната 
 
*** 
дажби картофи 
за закуска, обяд и вечеря 
втори месец война 
 
публ. във Failed Haiku, брой 77, май, 2022 
 
*** 
светлина от фенерче 
на паркинга — силуети  
на калцинирани коли 
 
*** 
18-годишни... 
стрелят по врабчета 
с танк 
 
*** 
тежка завеса... 
операта в Одеса 
барикадирана 
 

*** 
армейски монумент 
ръцете на бойците 
червени 
 

*** 
стотен военен ден 
бурените вече закриват 
изоставения танк 
 

*** 
Денят на детето... 
по седалките на лвовски автобуси  
играчки... без деца 
 

*** 
бежански лагер 
децата наричат оловните си войници 
териториална отбрана 
 

*** 
стотен ден 
пред трамвайната спирка 
жълти плюшени мечета 
 

23 юни 2022 г; 
 

 
 

Куклени лица,  
рисунка и колаж Габриела Цанева 
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КОЙ ДЕН ОТ ВОЙНАТА Е?! 
 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА ЦАНЕВА 
 

На всички деца, жертви на война 
 

Дванайсети,
тринайсети...
Кой ден от войната е вече? Обърках се 
и не знам.
Някъде някой плаче.
Някъде – там.
Та-ра-та-там, та-ра-та-там... Някъде 
някой умира,
друг – дезертира...
Някъде там –
та-ра-та-там.
Падат ракети –
човешки комети
чертаят зловещи следи по небето.
И – ето
плаче
сираче
там, на полето е,
разорано от бомби, вместо от плугове.
Нощ е. Студено е –
не заспива –
чака космическа смърт.
Няма път,
няма плът,
и умира
надеждата...
Детско сърце –
тупти като птичка,
леко перце...
Кой ден от войната е?!
Някой помни ли още?
Петнайсети,
шестнайсети...
стотни?!
 

Та-ра-та-там, та-ра-та-там – 
там, 
на полето 
от небето  
капе смъртта. 
Облак пада в нозете ми – 
търся път, помогнете ми!!! 

Дете пее под бомбите, 
там, на площада 
и моли пощада – 
от ада. 
Моли – да се върне бащата 
и още – 
мама да стане,  
да стане 
от гроба, 
където е с баба 
и с още, 
и с още... 
 

Детето не пее – 
немее 
под бомбите, 
скрито е в яма, 
и няма 
надежда, 
няма  
пощада. 
 

Та-ра-та-там, та-ра-та там, 
там, 
на площада, 
децата умират върху телата на майките. 
 

Картечни откоси 
окосяват живота – 
та-ра-та-там, та-ра-та-там, 
там, 
децата вървят 
по прашния път – 
ракетите падат, 
куршуми свистят – 
те няма да спрат, 
няма да спрат... 
 

Детето не пее – 
птици пищят… 
мъртва майка люлее 
дете на гърдите си – 
капки кръв върху бузите, 
вместо мляко – 
взриви се Галактиката, 
звездите мъждят… 
 

Кой ден от войната е вече, 
Човече?!? 
 

Из „Дневник с обратна дата“, изд. gabriell-e-
lit, С., под печат 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2022 

 

38 

 

БЕЗВРЕМИЕ 
 

ПАВЛИНА ПЕТКОВА 
 

* 
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. 
 

* 
Алея в парка –  
картина от една изложба. 
Дърветата в редица 
отдават почест 
на слънцето. 
Храсти до земята –  
търкалящи се деца. 
Тревата островърха 
гъделичка деня. 
Самотна пейка 
обвита в спомени. 
Няма място за мечти. 
 

* 
Животът ме изпрати до бездната. 
Плахо стъпвам по ронливия й ръб. 
Дните натежали от грижи 
превиват гърба ми. 
Чукари изкачвам, 
стихии дирите ми 
заличават. 
Вълнувам се 
и спокойствие търся. 

Душата ми 
за полет мечтае 
и висини. 
Ще литна ли? 
Кърваво петно 
небето обагря. 
Звън на аларма. 
Поличба или безсмислие 
показва съня? 
 

* 
Скърцат старите панти 
сякаш някой влиза 
в този дом запустял. 
Върху портрета на стената 
паяк плете дните си. 
След говор и смях  
се е настанила тишината. 
Безмълвни спомени 
изпълват стаите. 
Скърцат старите панти. 
Мама слиза по небесна пътека 
цветята да полее, 
двора да премете. 
Сън ли е това? 
 

СРЕЩУ СТРЕЛИТЕ НА ВРЕМЕТО 
 

Загърнала душата си с листо 
изправям се срещу стрелите на дъжда. 
По облаците бягат небесните коне. 
Святкат, трещят, 
но не ще ме уплашат. 
Няма да спра. Ще вървя. 
Следвам коларския път 
на живота – от камък и кал. 
Стъпките натежават. 
Падам. Ставам. 
Отново поемам. 
Накъсява денят, 
слънцето се смалява. 
Не ще се предам. 
Рано е още 
по светкавица да се изкача. 
В душата ми пеят птици. 
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ДЕКОР ЗА СЦЕНА 
 

Луна. 
Брошка 
върху шала на нощта. 
Сън. 
Звезди  
по небесвода. 
Светулка в мрака. 
Миг от Вечността. 
 

ЗЕМНО ПРЕТЕГЛЯНЕ 
 

Споменът за пъпната връв 
ме тегли към земята. 
Искам да летя 
да се рея в небесата. 
Със сянка да описвам 
земния си кръст. 
Да съм свободна, 
различна 
сред свят  
без обиди, 
без болки 
и лицемерия. 
Да летя 
далече от злите езици 
към нови пространства 
сред космическата обител. 
... но пъпната връв 
все ме тегли 
обратно -  
далече от Бог. 
 

И В СНЕГА, И В ЖАРТА 
 

РАМЕЛА БОХОСЯН  
 

РИСУНКАТА 
 

Цяла нощ насън рисувах. 
Нарисувах усмихнат оранжев невен 
върху престилката на Слънцето. 
Нарисувах снежнобяла булчина одежда, 
цялата в наболи сребърни кокичета. 
Нарисувах два топли кестена 
в левия джоб на мъжка риза. 
Нарисувах снежна топка, 
улучила сърце… На сутринта, 
в моя малък Лувър се събудих. 
На стената, в изгревната стая, 
посрещна ме картина от колекцията: 
„АЗ и ТИ в сезоните на времето, 
Когато няма да ни има…“ 
 

СЕЗОННО 
 

Какво е есента?! 
Бакър и старо злато. 
Кехлибар. Сребро. 
Жълто паяче по бузата. 
Гъделичка те и ти напомня. 
След есента е зимата... 
По бузата ми перлена сълза 
след паячето бавно тръгва. 
Едва се сдържам да не плача. 
А есента ме гали и спасява. 
В жълто и червено. 
В бакър и кехлибар... Сгушила се 
на врата ми в пъстрия копринен шал. 
Перлената ми сълза паячето подминава 
и потъва в шала... Колко е красива есента... 
Бакър и старо злато. 
Кехлибар. Сребро. 
Едно помъдряло, отронено листо, 
на шала точно по средата... 
Усмихвам се. 
И... не ми се плаче... 
 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2022 

 

40 

 

ЛЮЛЯКОВО 
 
Уханното време дойде. 
Светът замириса на люляк. 
В аромати  
нощта се отпусна. 
Пак някой някого взема в обятия. 
И няма нощ, нито ден... Светът ухае 
на люляк  
и на любов… в нежнолилаво свети... 
И светица не съм, нито грешница. 
Пролетта ми се сбъдна 
в ръцете ти. 
 

 
 
Подбор: Иванка Лапавичева 

 

ВОЙНАТА  
 

РЕНИ ВАСЕВА 
 
Повдигам лице (пак съм спала 
на твоята възглавница), 
отварям, прогорени от нощното бдение, 
уморени зеници, вън зората лепи 
мокри птици по дървета и храсти, 
по затрупани, боклукчиви тераси. 
Климатици, замаяни от въртенето, 
се вглеждат във мене,  
аз ги виждам как запридат дъжда в тънка есенна 
прежда, 
и макар че е юни, лятото свършва без време  
с незапочнало мъртво  безвремие... 
 

Повдигам ръце за прегръдка, 
но само будилникът мърка като котка, 
потънал е в сумрака на нощното шкафче, 
съвсем изостанал, съвсем изоставен, 
само няколко удара още 
и сърцето метално ще спре, 
а стрелките ще сочат пет и петнайсет. 
Пет и петнайсет е, вият сирените вече, 
пожарено утро разцепва небето на две, 
нечии топли сърца учестено се спъват  
по стълбите, после слизат най-долу,  
охладени, замразени, съхранени, 
за да бъдат погълнати за вечеря 
от поредното гладно чудовище... 
 

Пет и петнайсет, а приказки няма и няма, 
не сме ги измислили още, думите бягат, 
думите плачат в пресъхнало гърло... 
Аз прегръщам твоята топла възглавница  
и се връщам в съня, за да мога да спра  
на времето жестокия бързей... 
 
*** 
 

Един малък принц 
до пейката долу 
отглежда червена роза, 
астероид е площадката, 
очукан от времето,  
с олющена синя боя. 
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Момченцето има  
само лопатка, 
скъсани гуменки, руса коса. 
Двете гуменки, вижда се, 
вече са малки, 
петите стърчат, 
но какво от това... 
Момчето е клекнало 
до своята роза, 
снежинки танцуват – 
дяволски сажди, 
разголени яростно, 
панелите зеят, 
огнището слънчево 
няма кой да подклажда... 
 

*** 
Черна нощ,  
затъмнени прозорците, 
в ръцете ти –  
онемяла хармоника, 
нощното стълбище  
с пречупен гръбнак 
бавно пълзи нагоре. 
 

Праща ли Господ  
все още звезди, 
хвърля ли лунна пътека? 
Пенлива, кипнала от сълзи, 
по земята пълзи полека. 
 

Аз се вглеждам надолу  
и виждам сред тъмното 
улична лампа светулкова,  
една детска площадка 
с черна пясъчна урна, 
а смъртта се люлее  
на люлката... 
 

*** 
 

Войната приседна 
на тротоара, а детелината, 
нацъфтяла  
в кварталната ни градинка, 
помръкна, сви се, 
прибра си зеленото 
и даже не каза,  
че ще замине далече. 

„Бягаме!“ – рече глухарчето,  
наклонило глава 
към любопитната сврака, 
която беше повлякла крака 
покрай една много мокра 
(след снощния дъжд) 
и съвсем млада локва. 
„Не издържаме вече!“ 
 

Войната, уморена 
от взривове, от ракетен обстрел, 
съсипана от това непрестанно 
лутане по гробовете 
на деца и на старци, 
внезапно отстъпи... 
Не искаше да прегази 
двете вързани люлки 
и боядисаната в червено 
пързалка. 
 

 
 

Глухият вик, худ. Габриела Цанева 
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СЕЗОНИ 
 

РОСИ САВОВА 
 

ХАЙКУ 
 

* 
Боров дъх. И път. 
Мами трева зелена. 
Осъзнаване. 
 

* 
Омайни пристани. 
Пролетен лъх. Нощ. 
Нежно припяване. 
 

* 
Агънца блеят. 
Трепкат листи на вейки –  
зеленооки.  
 

* 
Есенен дъжд 
напоява земята - 
кръговратности. 
 

* 
Борови клонки. 
Сняг по пътеките. Смях. 
Сита Коледа. 
 

* 
Тихи утрини. 
Зъбят се вещици, стон – 
зимни предтечи. 
 

* 
През комина – дим. 
На червено мушкато -  
смела пчела жужи. 
 

* 
Стар дом заснежен. 
На синия – паница. 
Няма връщане. 
 

* 
Тежи мълчание. 
Бели вихрушки носят 
забравени думи. 
 

* 
Галиш ме нежно. 
Погледнѝ очите – греят. 
Лято в косите ми. 
 

* 
Сенчести вечери. 
Чудеса под лозниците.  
Сок от праскова! 
 

* 
Има истини 
в женските топли сълзи. 
Времето плаче. 
 

* 
Хаос от мисли - 
неистово пари ми. 
Всеотдайности. 
 

* 
Дълги години – 
калдъръмни подкови. 
Стръмно щастие. 
 

* 
Време нетленно. 
Път, хляб и обреди.  
Бисерни капки. 
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МАГИЯ 
 

Жена ли съм 
или съм изворна вода,  
с която всеки може 
жадните си устни  
да засити? 
Не съм ли цветето, 
което дар даряват  
изгарящи ръце 
на либе галено? 
А може би съм плод, 
набран по съмнало 
от майчините длани  
с дъх на минало? 
Любов ли съм, 
изгаряща телата 
под новата луна  
на небосклона? 
Или мелодия съм, 
с тих копнеж родена 
под пръстите 
на майстор-кавалджия? 
А може би съм болка 
след разлъка, 
що бавничко 
душицата изпива? 
Или разкрита тайна, 
малка истина, 
жадуваща утеха 
с изкупление? 
 

Аз съм жена  
и плод,  
и песен, 
и истина,  
и болка,  
и любов ... 
 

От древността  
пристъпвам гордо 
с тежестта  
на мъжки погледи 
и нося под сърцето си 
магията,  
наречена живот. 
 

АПЕВА 
 

* 
Спи 
дъха 

на слънце 
яснооко. 

Пей му, ветре! Пей! 
 

* 
Днес 
тихо 

пролетта 
при мен дойде. 
Доведе птици. 

 

* 
Лист 
пада. 

Златен е. 
Есен ли иде? 

Птици отлитат… 
 

* 
Спомен е. Весел. 
Над зелен хълм 

вечността 
носи 
мир. 
Ти 

до мен 
ще се спреш 
развълнуван. 

Ще ме усмихнеш. 
 

* 
Не 

плачи! 
Забравѝ! 

Лъч ще грейне, 
святост ще носи. 

* 
Цвете в косите! 
Две ръце си - 

дишам те. 
Жив сън. 

С теб. 
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* 
Спи 

до мен. 
Сънувай 

споделеност 
в далечни земѝ. 

 

* 
Сняг 
бяла 
магия 

сипе над нас. 
Прегръдка топла 

слива души 
и сърца. 
Скрива 

ни. 
 

* 
Вълшебнико мой, 

заведи ме 
при изгрев 

розов. 
Знам, 

можеш 
да летиш. 

Всесилен си. 
Добри ръце 
протягаш. 
Вярвам 
в теб! 

 

* 
Спри 

за миг, 
когато 

пада вечер. 
Звездите гаснат. 

Душата моли 
за пощада. 
Помълчи! 

Вяра 
е. 

Нека 
дойдат дни 
благодатни. 

Ще родиш мечти.   

ВИСОКА СИНЯ ЛУНА 
 
СНЕЖАНА СТАМОВА 

 

Сънят ми се спъва и пада бързо.  
За спъване – сръчен е. 
А, безсънят, ниже мисли. 
Всяка една бди за друга. Нелесно е.  
Луната – висока, уютно мълчи. 
Достойно държи се, на разстояние. 
Обичам я. И тя знае как да цени, 
онези, подобни на нощ състояния. 
И целува по сестрински, и по очи. 
Не пуска корени и клони, 
чиста проба послание. 
Не продава евтини думи, 
знае от какво са направени. 
И мълчи. Превода, ясен е. 
Тя не играе на дребно, 
когато бият камбаните. 
Тицианова е Луната, 
синя и гола. Голяма е! 
На мен ми е плътно, 
транзитно и ъглово. 
Тя изпъва тетивата ми 
и бди. Да не пропусна 
центъра на окото й. 
Синьото. Лявото... 
Събужда се сводът  
и независимо цвета и фазата, 
праща Селена, да гони дявола. 
На няколко трети, 
от висока, чаша кафе –  
денят ме застига. 
Удря гонга и  
ме запраща в играта. 
Застига ме по стъпалата, 
поставя ме на колене. 
Отнякъде  пристойно 
забива камбана. Аз, прималяла  
от Селенското синьо, 
съм само невинно,  
недоспало дете. 
 

Из „Отвътре навън“, изд. gabriell-e-lit, С., под 
печат 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2022 

 

45 

 

НОЩЕН АКВАРЕЛ 
 

СТОЯН МИХАЙЛОВ 
 

ПРОЛЕТНА ПЕСЕН 
 

На вятъра с бяг полетяла                                      
и мартенски топли лъчи, 
ти пролет си песен запяла – 
напираш в човешки очи ! 
Отвръща пробуден Балканът – 
гласът му познат долетя... 
Живителна струна подхвана, 
със първите горски цветя ! 
Над цветни градини танцува, 
по дряна цъфтящ се върти – 
в реките талазени плува, 
с овцете  към паша върви... 
И щъркели горе се вият, 
разперени махат с крила – 
при вас се завръщаме ние 
и носим за вас  пролетта! 
Чуй тази мелодия чудна 
приятелю земен – поспри ! 
Запей с пролетта ранобудна 
и с нея напред погледни ! 
 

НОЩЕН  АКВАРЕЛ 
 

Спуска се поредно нежен мрак, 
на деня довиждане да каже. 
Стъпила в пътеката си с крак 
ето и Луната идва даже! 
Сред полята Божият закон, 
в сън подканя  и треви и твари. 
Рой светулки яхнали на кон, 
с въгленчета сякаш мрака парят! 
Някъде обажда се щурче – 
там далечно бухалче се чува. 
Горе от кошарите звънче 
ни подсказва още че будува! 
Трепкащи звезди за кой ли път 
на Земята шепнат серенада... 
Тайните си думи те мълвят 
както във любовна нощ се пада! 
Леко вече гали ведър хлад – 

от горите поздрав ти донася. 
Тънат ти очите в звездопад 
и сърцето се в мечти унася! 
Приказката – нощен акварел, 
без палитра лятото рисува... 
 

И така разнежил се в нощта – 
тръпне ти копнежът, не унива... 
Със очи прелели в красота, 
на тревата  росна си заспиваш! 
 

СТЕНАНИЕ 
 

Една забравена къщурка селска стене, 
тя новия стопанин дълго чака... 
„Ела приятелю, ела при мене – 
страхувам се сама от студ и мрака! 
Оградата ми виж сама си ляга – 
вратата без ключалка си остана. 
След кучето и котката избяга – 
остана пътя само аз да хвана... 
Градинката ми - пълна със иглика, 
ще ти допаднат плодните дървета. 
В пролуката им слънцето ми свети, 
а в цветовете рой пчелици бликат! 
Във дъното ще те посрещне круша, 
като със шепа захар подсладена. 
До нея бистър кладенец се гуши – 
предлага ти кристал вода  студена!” 
 

Хортува си къщурката и плаче – 
дано гласът и надалеч да мине... 
Подмина я старик с бастун закрачил – 
приседна изморен  да си почине! 
 

УТРО КРАЙ КОСАЧИ 
 

Крача из полето, 
сред ливадна шир. 
Тръпне ми сърцето, 
във роса и мир... 
Как свистят косите – 
опват се тела. 
След откос тревите, 
свеждат си чела! 
Птици са запели 
песен за любов – 
в ранните предели 
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сеят благослов! 
Китната ливада 
там край върбалак, 
като булка млада 
се усмихва пак! 
А косите пеят 
в пъргави ръце - 
труд благоговеят 
и добро сърце! 
 

Таз картина ранна – 
песен в мен звучи... 
О, природна манна  
легна ми в очи! 
 

ИЗПОВЕД 
 

„Циганин съм, циганин бездомен – 
собственик на шир и небеса... 
Нося си в гърдите жар огромен – 
на ръце света да понеса! 
Да узнаят всички по Земята, 
буйната ми и гореща кръв... 
Върху кон със гривата развята, 
как кушиите печеля пръв! 
Как се радвам и от дума страдам – 
как във песен ми сърцето ври... 
Боря се в живота - често падам, 
но изправям се по-смел дори! 
Тъй обичам хората край мене – 
всичката си кръв за тях ще дам... 
Искам ги добри, с лица засмени – 
със копнеж в гърдите си голям! 
Искам във България страдална 
бъдното - задружно да ковем! 
Участта една ни – епохална, 
на заветен бряг да изведем!” 
 
 
 
 

НЕОТКРАДНАТ ЖИВОТ 
 

ТОДОР БИЛЧЕВ 
 

РОДИТЕЛИ НА ЛЮБОВТА 
 

Когато зашумят лозниците 
и кехлибарена сълза отронят, 
не можем да виним ний жриците, 
че дявола не искат да прогонят. 
 

Във нощ такава всички са едно. 
И Бог, и дявол с вино се опиват. 
В магьосаното гроздово зърно 
красиво с грозно заедно заспиват. 
 

И сам сега човекът остава. 
Коя е истината, как да узнай? 
Душата най-лесно се предава, 
когато мисли си, че е във Рая… 
 

Тогава изплува и любовта. 
Представят си – създаде я виното. 
Оказва се, обаче, че и тя 
зачената е от злото и доброто. 
 

ПЕРДЕ ЛЕТИ В НЕБЕТО  
 

А старческата мъка вече, гледам, 
обесено перде е на прозорец. 
Дали това е изходът последен 
или ще може още да поспори 
 

старикът беден, вече сам със себе? 
Но виждам през прозореца отворен, 
откъснато перде лети в небето. 
Тогава, сещам се, е свършил спорът… 
 

НЕОТКРАДНАТ ЖИВОТ 
 

Умираме бавно. 
Почти всеки миг. 
Да мреш е забавно. 
И даже без вик. 
Ей тъй, изпарени, 
къде ли ще спрем? 
В живот уморени, 
все пак ще умрем. 
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И що ли да сторим, 
какво да решим? 
Че даже да спорим, 
то пак ще сгрешим. 
 

Но живи е важно 
тук да не умрем. 
Животът е кражба. 
А ний не крадем. 
 

ЛЪЧИТЕ НА БЕЗКРАЯ 
 

Какво ли е звездата, 
изгряла от душата? 
Дали е звук за песен? 
Или е лъч небесен? 
 

И двете е, аз зная. 
Те идват от Безкрая. 
Че лъчът е нетраен. 
А песен – звук омаен. 
 

ОЦЕЛЯВАНЕ 
 
От раждането се стремим към оцеляване. 
Завинаги ний сякаш тука ще оставаме. 
Но идваме за малко. Скоро си отиваме. 
И, вместо да останем, винаги загиваме. 
 

Какъв е смисълът от нашто пребиваване? 
Оттука вземаме ли нещо или даваме? 
Дали от нас прашинка земна тук оставяме? 
Не знам. Но оцеляване не е решаване. 
 

ЛЕКАРСТВОТО МЕЧТА 
 

А как ухае на липи! 
И летен дъжд над тях вали. 
Дали ще може да заспи 
човек, дори да го боли? 
 

Омайващият липов цвят 
единствено сега цъфти. 
Той болките на злия свят 
лекува само…със мечти… 

САТИРИЧНА ПОЕЗИЯ 
 

ЖАЛБА ПО МЛАДОСТ  
 
БОРИС ЦВЕТАНОВ 
 
Беше в света пролет, 
но Пролетта Пражка, 
нямаше Пролет 
в София прашна. 
 

Радой с лютите чушки 
Партията майка 
люто подлюти 
без патрони и пушки. 
 

Марко Ганчев 
със дървени сабичи 
взе, че уплаши 
старите бабички, 
та да се чуди: 
защо бе, защо, 
трябва да бягам  
сега от дърво. 
 

Константинов пък Георги 
обхванат от Пламък 
заяви „От партийно събрание 
не чакай признание!“ 
 

Борето Димовски 
се подписа завинаги, 
че не да е вече 
търпящо човече. 
 

Изтърваха Бербенков,  
а бе сапунисал 
както замисли 
да обербери властта ни 
с изтървани уж мисли. 
За Редутския кедър 
ДеСе писа във сводката,  
че гледа като казак на когото 
изпили са водката. 
От Радио София 
управата боса 
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Борето Арнаудов 
големите баламоса. 
„Което е – рече – 
тука по етера 
отишло е вече 
направо на вятъра“ 
 
Доньо пък даде 
на света знаци, 
че тук управляват 
трима глупаци. 
 

Кушвалиев пък викна 
„Не чакай облаги,  
от тия край тебе 
дебили недраги!“ 
 

А за Митето Атанасов 
от град Кубрат 
сатирикът за сатиричка 
и до днес си е брат. 
 

Лозан Такев 
с все сили 
одра във лозинки 
всички катили. 
 

Кирчо Назъров 
направи реклами: 
„Истината е свята 
за моите епиграми!“ 
 

Кунчо Грозев 
с пресовани мисли 
малоумната критика 
напълно я обезсмисли... 
 

Толкова е за днеска,  
кой тука - бил, бил, 
Борис Цветанов 
едва се бе появил. 
 

ИСКРИ В ТЪМАТА 
 
КИРИЛ НАЗЪРОВ 
 

САТИРИЦИ – 1941 
 

Момчета бяхме, около дузина, 
родени през военната година. 

 
Наивни, весели и малко щури, 
без страх изобличавахме кусури. 

 
Учение, семейства, работа /е, може би/, 
свободен наем, жителство, борби... 
Дори to be or not to be... 
Тук-там промъкваха се нашите творби. 

 
Все тъй минаваха годините, 
все тъй си властваха гадините... 
 
Поостаряхме вече ние, живите, 
ала напуснаха ни талантливите: 
 
Попов, Стратиев, Тошко... 
Ех, тъжно е, че стават множко! 

 
Без техните пера, без тях – и Тя – 
горката сатира осиротя. 

 
Творбите им остават, и уроците! 
Остават в обществото ни пороците. 

 
И както е житейският порядък – 
поемат младите щафетата нататък... 

 
Редиците на сатириците редеят, 
редиците на политиците едреят. 

 
Дордето има 
лъжливи, алчни политици, 
добре, че има 
наивни и достойни сатирици! 
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ИМИТАЦИЯ 
 

Пред Европа имитираме, 
че на всичките проблеми, 
колкото да са големи, 
някакъв колай намираме. 
 

Имитираме реформи 
и програми, и платформи. 
Смешно е, но имитираме, 
че нямаме престъпност даже 
по високите етажи. 
И полицията имитира, 
че се реформира - 
държавата и гражданите рекетира. 
А съдебната система 
е безкрайна тема... 
Още имитация - 
че сме нация 
с ромска интеграция, 
с намалена бюрокрация, 
с много ферми и стада... 
 

Е, да – 
при такава имитация 
и Европа имитира, 
че ни субсидира! 
 

БЪЛГАРСКАТА КНИГА 
 

Столетия умната книга 
народа ни духом въздига. 
Макар и прокуждана, 
тя пак е пробуждала - 
с прочути книжовници, 
с безсмъртни бунтовници 
и техни следовници. 
Да, има история славна, 
но всичко било е отдавна. 
Днес тъне в праха и тъгата 
по старото време, когато 
била е почитана, 
била е прочитана... 
Под тежкото бреме 
на смутното време 

притулва се нейде из дъното- 
измачкана, влажна, прегъната 
Но чака и днес интерес, 
мечтае пробуда, прогрес. 
Злощастната българска книга... 
но стига!... 
 

САТИРИСТИШИЯ 
 

ОБИГРАН ПОЛИТИКАН 
 

- Ти спец си в политическите си игри, 
но имам тоз 
въпрос: 
у нас 
властта ли носи повече пари 
или парите носят по-голяма власт? 
- И двете! 
Доказано през вековете. 
 

ОРГАНИЗИРАНОСТ 
 

Остана май една 
от всички хипотези: 
в изстраданата ни страна 
престъпността не спира, 
че борбата с нея „водят“ тези, 
дето я организират. 
 

ЧЕТИРИСТИШИЯ 
 

КАК ЩЕ ЛИКВИДИРАМЕ БЪЛГАРИЯ 
 

Работата хем е фина, 
хем е проста като боба : 
младите – в чужбина, 
възрастните – в гроба. 
 

ТЕМАТА ДРЕБНА 

ЗА СИСТЕМАТА СЪДЕБНА 
 

За щяло и нещяло 
така я реформират, 
че изцяло 
да я контролират! 
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ДВУСТИШИЯ 
 

И БУКВИТЕ 
 

Все говорят, че са равни, 
но се борят да са главни... 
 

ДЕПУТАТИ 
 

Заседават - 
да си дават... 
 

МАНИЯ 
 

Кой отдето иде  
иска да е лидер! 
 

ОРАТОР 
 

Пречи 
с речи. 
 

ЕВОЛЮЦИЯ 
 

Беше навеждащ, 
стана завеждащ. 
 

ПРЕДПОЧЕТЕН 
 

Негодник, 
но ... угодник! 
 

ПРОБИВНА 
 

Проби си път 
с красивата си плът. 
 

МЯРКА 
 

За всеки овластен – 
остен! 
 

ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ 
 

Критикуваше ни здравата, 
хванал се за бравата... 
 
Из „Искри в тъмата“, изд. „Българска 

книжица“, С., 2021 

ПРОЗА  
 

НОВА ПРОЗА 
 

МОЯТ ВИДОВДЕН1 
 

АЛЕКСАНДРИНА ШАХАНОВА 
 
Всеки човек, голям или малък, обик-

новен или велик, има своя Видовден. 
Имам го и аз, но за него – по-късно... 
Не знам дали на друго място по света 

съществува Видовден, ден, в който изли-
зат наяве делата на хората, вършили 
злини или добрини. Но у нас има такъв 
ден и е хубаво, че го има, защото той 
поддържа вярата ни във Възмездието - за 
добро или за лошо! 

Тази вяра е основен мотив в много от 
творбите на нашите класици. Достатъч-
но е да си припомним поемата на Гео 
Милев „Септември“ и част от нейния 
финал: 

 

„Едничка остава – стои и пребъдва 
през вековете – Касандра пророчица: 
Тя вещае възмездие  
и всичко се сбъдва!“ 
 

Нравственото послание на поета, че 
всяко сторено зло ще бъде наказано 
свише, е предадено чрез ярки образи от 
гръцката митология, между които е и 
добре познатият ни Омиров герой: 

                                                                        
1 Есето печели първа награда на конкурс, 

организиран от Община Брезник, Читалище 
„Просвещение“, Църковното настоятелство 
при Храм „Св. Петка“ в гр. Брезник и 
Групата „Любов и доброта - в живота и 
поезията“ 
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„Но Ахил ще загине 
под гняв и проклятия! 
И загина, 
падна с позорно падение: 
на убиеца вярна отплата!“ 
 

Приемам това нравствено послание, 
защото съм християнка, защото вярвам в 
Божията справедливост и в силата на 
Възмездието. Нашият мъдър народ каз-
ва: „Бог забавя, но не забравя!“ Рано или 
късно всеки човек получава онова, което 
е заслужил... 

Ето например Индже такъв, какъвто 
го помним не толкова от историята, кол-
кото от вълнуващия разказ на Йордан 
Йовков. Когато Индже се преражда ду-
ховно чрез въздействието на редица 
фактори, между които е и съдбовната му 
среща с дядо Гуди на нивата, той става 
народен закрилник. Славата му се раз-
нася чрез звънките песни на жетварките, 
чрез легендата за очистените от злостор-
ници и обирници пътища, чрез кратката 
история за красивото момиче, което, 
нагиздено и отрупано с жълтици, е пре-
косило села и гори и нито един косъм не 
е паднал от главата му... 

„Овъзмездяването“, наградата, която 
получава Индже за това, че е бил полезен 
на хората, е вътрешното му удовлетво-
рение, израз на което е щастливата сълза 
- първата сълза, пролята в живота му! 

Ние знаем обаче и за Божието нака-
зание, което някогашният злосторник 
получава точно тогава, когато би тряб-
вало да се радва на народната обич и 
признание. „Бог забавя, но не забравя!“ 
Някога, когато Индже е бил млад и си-
лен, не се е страхувал от нищо и не се е 
замислял „кое е добро и кое зло“. Сърце-
то му се е превърнало на камък, ръката 
му не се е уморила да убива. А най-
големия си грях Индже извършва, когато 
взема детето от ръцете на разплаканата 

Пауна и го „перва с ятагана си“... Него-
вото собствено дете!  

Възмездието, куршумът, дошъл от 
ръката на това дете, Гърбавото, го засти-
га и преди да затвори очи Индже сам 
произнася присъдата си: „Нищо не пра-
вете на това дете!... Много майки съм 
разплакал... Дойде и моят ред!...“. 

Но в народната митология Видовден 
е не само ден на Възмездието, ден - ема-
нация на Божия съд! Видовден се свързва 
с култа към Слънцето, символ на добро-
то, на светлината и изцелението и в най-
голяма степен на духовното просветле-
ние и свобода... 

В моя Видовден присъства именно то-
зи метафоричен образ на Слънцето. В 
трудните ми години, когато, останала 
сама с двете си деца, едва "свързвах двата 
края", по-малкият ми син, тогава още 
гимназист, ме уверяваше: „Мамо, не се 
отчайвай!... Вярвай, че един ден и на 
нашата улица ще изгрее слънце!...“. 

Това слънце за мен са порасналите ми 
деца и внуци, намерили своята житейска 
реализация, смъкнали от моите плещи 
големите грижи за насъщния... 

Моят Видовден е не само моето нас-
тояще, но и бъдещето на децата ми. 
Вярвам, че в него ще се случват само 
значими и щастливи събития, защото 
съм убедена, че човешките им доброде-
тели, плод на зрънцата, които с много 
любов и майчина грижа съм посяла в 
техните души, ще ги водят само към 
добри дела 
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СИНЬО 
 

ВАЛЕНТИНА ГРИГОРОВА 
 

Заради онази елементарната болка, 
изначалната, която всички познаваме, от 
тотално строшения егоизъм си забраня-
вах.  

Мислех, мислех, копнях те, рисувах 
те. Къде ли не те рисувах! – и по седал-
ките на трамвая, и в едни забравени 
листи сред безразборно надраскани ре-
дове хулиганска поезия, и между едни 
други редове, закодирана невъзможна 
мечта, смесена в жълтото и лилавото, в 
птичото и във локвите... Но най-вече във 
синьото. Синьото, което толкова ти оти-
ва.  

Не знаеш, но ето сега ще ти кажа – 
синьото ми е най-любимото. Всички 
прозорци и стаи на животите ми боядис-
вам във синьо. Татко ме пита да не би да 
съм турчин с това синьо, но не тате – 
поет съм. И през синия цвят мога да из-
летя накъдето поискам. Да речем, много 
ми е хубаво да се взирам в небето и там 
да се губя.  

Сияйният вкусен въздух който оби-
чам да ям е светло син, с малко беличко 
и сребърни нишки.  

Синьото от нощното небе, когато не е 
опушено, с неговите прегръщащи теме-
нужени нюанси зад оранжевите лампи, 
пурпурния час на здрача, преди напъл-
но да се стъмни...  

Това е ултрамариново синьо с малко 
червено и лилаво, ... и малко магия, от 
въздишките на ей такива като мен. Ня-
кой видя ли как се усмихвам? 

А синьото на морето, с което сме 
влюбени от векове! Изумителното вели-
колепно море, което ме вика и протяга 
ръце... и се прегръщаме, аз с моите детс-
ки ръце, колкото мога силно прегръщам, 

а то ме люлее в топлите си обятия, пее 
ми и понякога ме приспива ... и слушам 
как диша.  

Аз спя в онази ямка, между врата и 
душата, сред портретите на незнайни 
кораби и добре запечатани мечти във 
буркан. В косата ми морето вплита най-
чудните приказки от далечни светове, 
реди ми гривни по босите крака, които 
се пръсват като белите цветове на ябъл-
ката, от внезапния порив на някой луд 
вятър... После се стряскам – да не би да се 
заклещя в този сън и там да остана… 

Има време, мило мое море... Пак ще 
дойда, пусни ме сега да ходя, там където 
имам крака... И  то отваря шепите си и 
ме оставя внимателно на брега. После 
дълго гледа след мен...  Аз знам как си 
мърмори под носа, изпращайки ме, но 
знам че не се сърди...  Търпеливо ме чака, 
и един ден завинаги ще се смеся със не-
говото синьо. Помитащата му, но нежна 
и истинска любов е само за мен! Ето сега 
се обърках – казах синьото на морето, 
неговото прозрачно, безумно люлеещо 
синьо с дъждовни оттенъци...  По-скоро е 
синьо-зелено със малко сиво от перцата 
на птиците, които се къпят в косите му... 

Но на морето очите не са сини. Нито 
тялото. Дали пък душата му не e синя, и 
от там да идва това объркване? Не знам. 
Точно аз не знам, дето толкова разбирам 
от цветове. Може би морето е черно-
бяло?  

И небето, и дъжда, и тревите, и пес-
ните, и целувките са черно-бели?.. И 
само в сънищата го има синьото, за което 
цяла сутрин мисля докато гледам дъжда? 

А твоето синьо, невъзможна моя меч-
та? Години наред го перях с какви ли не 
трезви мисли, препарати за забрава, не-
чии други добри очи, много бързо 
станали не добри, с какви ли не мълча-
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ния го търках, поливах, удавях, подпал-
вах... И не!  

Твоето синьо е моето! Всичкото синьо, 
което обичам се събра в днешното утро, 
някъде около седем, когато открих че и 
морето и небето и музиката и една рокля 
за концерти, всъщност са изтъкани от 
твоите сънища. В които ми пееш, докато 
лежа на гърдите ти. И е пладне... унасям 
се... въздуха пари, потя се, едно перде се 
полюшва от вятъра, вятъра е горещ и 
заедно с него от прозореца се чуват раз-
месени букви, неразбираем шепот на 
хора от различни хилядолетия, песен на 
език който не разпознавам...  

Слушам дишането ти и заспивам. Уж 
беше сутрин, а приказката е в четири 
следобед. Знам, че песента е за мен и се 
събуждам.  

Във всичкото синьо на света. 
  
Посветено на една безсмъртна детска 

любов, която по-добре така да остане, а аз 
ще си играя на Джейн Остин 

 
31 май, 2021,  Вал 
 

ХАЙБУНИ 
 

ДИМИТЪР АНАКИЕВ 
 

МОИТЕ ТРИ ИЗКУСТВА 
 

(написано по молба на Кармен Стерба) 
 

Казвам се Димитър Анакиев, доктор 
по медицина, поет и режисьор.  

Това означава, че се занимавам с три 
изкуства. Сред тях, според Хипократ, 
медицината е най-благородната. Работя 
в спешно отделение на словенско-
хърватската хълмиста граница на юг. 
Ние спасяваме човешки животи всеки 
ден, това е нашата работа. Наскоро спа-
сихме овчар с тежък миокарден инфаркт 
и го транспортирахме с хеликоптер до 
болницата. Той оцеля. Един ден ме посе-
ти дъщерята му в моята клиника и 
сложи голямо парче сирене на бюрото 
ми. 

 

Тази овчарка, 
сърцето си ми даде – 
парче сирене.  
 

Започнах да уча японско хайку през 
80-те години по време на обучението си 
по медицина. От близо 20 години пиша 
хайку, като имитирах японски стихотво-
рения. По-късно успях да развия своя 
личен стил, да изразя живота и култура-
та си.  

Вероятно първите ми оригинални 
стихотворения се появиха около 2000 г., 
когато бях домакин на конференция на 
Световната хайку асоциация в Толмин, 
Словения. 

 

Дете в мен 
се люлее през мъглата 
над дълбоката вода. 
 

В моето създаване на филми се опи-
тах да се изправя пред исторически 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2022 

 

54 

 

промени в Източна Европа, които пов-
лияха силно на живота ми. През 2006 г. 
получих национална награда на Слове-
ния за моя документален филм.  

Но скоро осъзнах, че хайку също е 
инструмент за справяне с историята. 
Написах множество ангажирани хайку. 
Наскоро издадох първата си колекция с 
ангажирани стихотворения. Тя е наре-
чена Ден на Хирошима. Посветена е на 
ядрената катастрофа във Фукушима. 
Стихотворенията първоначално са на-
писани на английски, след което са 
преведени на японски от моята прия-
телка Харука Шима. 
 

Името на бомбата,  
и името на атомната електроцентрала –  
Хирошима и Фукушима  

 

ХАЙДУШКА ТРЕВА 
 

В един отдавна отминал зимен ден, 
на разсъмване, облечен в маслиненосива 
униформа, слязох от влака и се качих на 
замръзналия перон на жп гарата в Ра-
довлица. Снегът скърцаше под първите 
ми стъпки, направени във военни боту-
ши и докъдето стигаше погледа ми беше 
просто белота: бели върхове на Юлийс-
ките Алпи, бялата мъгла простираща се 
над замръзналата река в долината... За 
южняка, пътувал над хиляда километри 
за една нощ, това беше гледка на безк-
райна, но неприветлива красота.  

Веднага след като завърших обучени-
ето си по медицината – тогава бях на 
двадесет и седем години – ме изпратиха 
да отслужа военната си служба и скоро 
се озовах в истинска война. След победа-
та на национализма и разпадането на 
Югославия останах в Словения, за да 
водя изолиран живот в политическа не-
милост.  

Хората най-често ме пренебрегваха и 
целият ми емоционален живот беше 
изпълнен от един котарак със смокинг, 
когото нарекох Момчил. Оцелявахме 
заедно почти шест години. Той беше 
най-близкият ми братовчед и най-
добрият приятел, моят учител…  

Ето ме сега, застанал до гроба му.  
 

От гроба  
на моя котарак Момчил 
хайдушка трева  
 

(Генджуан награда 2017) 
 

ЛЮБИМА РОЗА 
 

В едно от интервютата си преди око-
ло десет години Тота Канеко изрази 
мнението си, че Башьо не е добра основа 
за съвременното хайку и че вместо 
Башьо днешният поет трябва да вземе 
Кобаяши Иса за своя основа и модел за 
подражание. 

Като поет Башьо без съмнение е бил 
съвременен (както всеки поет трябва да 
бъде, значи, поет на своето време), но 
неговата лична уникалност и социално-
то положение на самурая днес са почти 
невъобразими и със сигурност неповто-
рими. С Шики и Кьоши, които и двамата 
бяха самурайски синове, влиянието на 
самурайската естетика върху хайку 
свършва и започва съвременната епоха, 
основана на демократичните социални 
принципи. 

Иса Кобаяши е живял живота на 
обикновен човек и от същия този обик-
новен живот е написал своята поезия – 
точно както прави днешният съвреме-
нен поет. Затова той е по-близо до 
нашето време. В Иса, за разлика от 
Башьо, идеологията не е на преден план, 
а животът като такъв. Освен това в някои 
от своите хайку Иса установява, почти 
доктринално, дистанция от идеологи-
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ческите (религиозни) изисквания на 
своето време. 

Наскоро написах хайку въз основа на 
едно от известните хайку на Иса. Ето го 
хайку: 

 

Ще слезе ли от коня си 
руският цар пред българския парламент? 
Любима роза. 

 

Моето хайку се занимава с руския 
империализъм в България, по-точно 
паметник на руския империализъм, 
който е точно там, където не трябва да 
бъде - пред Народното събрание, основ-
ната институция на българския 
суверенитет. Тази необичайна българска 
специфика, която няма аналог в света, 
беше моят мотив за това хайку. Идеята за 
хайку обаче получих от Кобаяши Иса. 

Ето го хайку на Иса, което ме вдъхно-
ви: 

 

大名を馬からおろす桜哉 
 

Военачалник  
слезе от коня си – 
вишни цъфтят  
 

        – Кобаяши Иса (прев. Д. Анакиев) 
 

Виждаме, че моето хайку е изцяло 
българско по своя характер – това е бъл-
гарска хайку литература, както по 
тематика, така и по дух и символика, 
която използва (роза). Но коренът на 
това хайку е японски. Хайку свързва 
привидно несъвместими светове благо-
дарен и е на своята биполярна природа. 
Природата на хайку е биполярна. Това 
показва колко безсмислено и противно 
на природата на хайку е българските 
хайку поети да копират японската чувс-
твителност (sic!) и култура.  

Хайку е страхотна поетична форма, 
именно поради своята метафорична 
природа, която му позволява да свързва 

светове. Това е мисията на хайку поезия-
та! 
 

„ЧЕСТИТА ПРОЛЕТ“ 
 

Кацам на летището в Ниш (някога 
най-големият български град) и след 
това гледам телевизия в къщата на прия-
тел. Путин още се хвали по сръбската 
телевизия, само тук той още е господа-
рят. Тонът е изключен, така че 
забелязвам само рибешката му усмивка. 

След това показват свръхзвукова ра-
кета и пътя й към Украйна. И тогава те 
отново показват рибешката усмивка. 
Домакинът ми казва „Не ми харесва 
това“.  

След това иска да смени темата, казва 
„честита пролет“... 

 

Може ли свръхзвукова 
бомба да пречупи съпротивата 
на Украйна? 
 

КЪРВАВ СНЯГ 
 

Много е лесно да се оправдае война-
та. Хитлер, например, имаше ясни 
извинения, които бяха много подобни 
на тези на Путин: англосаксонците и 
французите управляваха света, герман-
ците останаха без жизнено пространство 
и затова трябваше да се разширяват и да 
търсят жизнено пространство за себе си, 
особено на изток.  

Наполеон също имаше ясни извине-
ния: той разпространи духа на 
Френската революция и донесе свобода 
на потиснатите народи... Не познавам 
нито една война, която да не предлага 
прости и привидно рационални извине-
ния за ужасите, които донесе. Войната 
обаче е най-лошият образ на човека, 
целта винаги е грабеж. 

 

Войната ме отчайва,  
още повече хора, които я оправдават. 
Кървав сняг вали. 
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ЗИМЕН САЛАМАНДЪР 
 

Империалисти, 
маскирани като комунисти – как се казва  
този зимен саламандър?  

 

Виждам, как войници нахлуват в съ-
седната държава, окупират я, разру-
шават градовете й, които се превръщат в 
пепелище, цивилни страдат масово, кул-
турни забележителности изчезват, коло-
ни от бежанци бягат накъдето могат... 

 

Виждам петолъчни звезди на шапки-
те на тези войници, водачите им се 
наричат "другари", но комунистическата 
армия ли е или просто искат да събудят 
съветските настроения? Те искат съчувс-
твие и оправдание за кървавия си труд. 

Никой народ не иска война, но оку-
паторът арестува пацифисти в народа 
си, не дава гласът им да се чуе. 

 

Заложниците на историята  
носят вериги. Веригите дрънчат силно  
към зимния саламандър. 

 

ПОДКУПЕНИ ПТИЦИ 
            

на Иван Михайлов (1896-1990) 
 

Ванчо Михайлов многократно е каз-
вал, че основната и единствена българ-
ска политика в Македония е "да се Маке-
дония отдели политически от Сърбия". 
Това означава да я отделим и от Русия. 
Това означава подкрепа за присъединя-
ване към ЕС. Подкрепа на Петков. Да 
вярваме ли на Ванчо Михайлов или на 
Каракачанов, Радев, Костадинов и Ни-
нова? 

 

Подкупени  
птици - чуруликането им 
патриотично. 
 

Из „Тясна пътека през душата и света“, изд. 
gabriell-e-lit, С., 2022 г. 

ЕДНА НЕОБИКНОВЕНА ЖЕНА 
 

ЖИВКА ТАНЧЕВА 
 

Беше хубава съботна вечер. Излязох 
да се поразходя, но за да предпазя едно 
дете паднах от колелото и си ударих 
лошо левия крак. Потече кръв. Къде да 
отида?! Нали е почивен ден – поликли-
никата е затворена.  

Тогава се сетих за д-р Рабчев. В по-
чивните дни винаги се връщаше от 
големия град в бащиния си дом, уж за да 
си почине от напрежението и шума. То 
каква почивка, когато пациенти винаги 
го чакаха за преглед. Д-р Рабчев е извес-
тен като добър лекар и като добър човек. 
Хората от цялата страна го търсеха, за-
щото е състрадателен и отзивчив към 
всеки. Отбиваха се и негови бивши сту-
денти, за които винаги щеше да остане 
като техния любим преподавате в уни-
верситета. 

Когато ме видя цялата в кръв, веднага 
ме прие в скромния си кабинет, почисти 
раната, превърза я, усмихна се доволен и 
каза: 

- Ти си като моята баба Рада, нито ох-
на, нито трепна докато те превързвах. 
Ела утре да видя раната.  

Благодарих му и си тръгнах. 
Тикам колелото, а в главата ми се 

въртят думите – „и ти като моята баба 
Рада”. Каква ли е била тази негова баба?! 
Така мило той произнесе името й.  

Искаше ми се да разбера повече за 
нея. Тук, в Бяла черква, е имало много 
известни жени. За някои от тях написах 
репортажи. Сетих се за Рада Кирилчина, 
която със своята първична, хумористич-
на същност беше позната на всички, но 
за Рада Хаджиева не бях чувала. 

На другия ден реших да разпитам 
доктора,, за да науча повече за нея. Към 
края на деня отидох при него. Кракът 
вече не ме болеше, процедурата беше 
кратка, но аз не бързах да си тръгна. Той 
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сякаш предугади намеренията ми и лю-
безно ме покани да седнем и изпием по 
едно кафе. Аз това и чаках. С удоволст-
вие приех. 

А той ми разказа историята на своята 
баба Рада. 

* * *  
Моят живот е свързан неразривно с 

тоя на баби ми Рада, майката на моята 
майка Тя беше неграмотна, но знаеше 
много български народни притчи, при-
казки и поговорки.  

Палави деца бяхме, но тя не ни се ка-
раше, със своя арсенал от народни 
мъдрости ни поучаваше. В селото няма-
ше по-работен човек от нея. Хората 
казваха, че когато вървяла, земята трепе-
рела под краката й. Не се даваше тя, 
нито  на жена, нито на мъж.  

Когато моят дядо Тодор я поискал за 
съпруга, тя веднага се съгласила, защото 
й било омръзнало да живее при втория 
си баща, Дудрю Петко, непочитан от 
селяните. Истинският й баща починал 
когато била съвсем малка. При едно от 
наводненията на река Росица го повляк-
ла водата и той се удавил. Оставил след 
себе си четири невръстни момичета: 
Роза, Дена, Рада и Цона. Дядо ми Тодор 
харесал третата дъщеря,  Рада. Влязла тя 
в Хаджиевия род и приела името Рада 
Хаджиева.    

Преди много години Хаджиевият род 
бил богат и известен. Един от пра, пра 
дядовците ми ходил три пъти до Божи 
гроб, но впоследствие западал финансо-
во и оставил само името на фамилията, 
Хаджиеви.  

Рада заживяла с порядките на дядо 
Тодоровия дом. Родила две деца – моми-
че и момче – Веска, майка ми, и Йордан. 
Отгледала ги в труд и недоимък.    

Веска израснала и се замомила. Баща 
ми я харесал. Смутен и объркан, той се 
посъветвал с баща си, дядо ми Атанас. 
Искал да я вземе за жена, но не знаел как 
семейството ще реагира. Атанас Рачбев  
бил най-богатият човек в Бяла черква – 

знаел той добре цената на парите, но и 
на труда.  

Вдигнал ръка и казал на сина си: 
-Веска ли си харесал, дъщерята на Ра-

да! Та тя е най-хубавото момиче, а майка 
й като върже бяла кърпа на глава и сло-
жи мотика на рамо, земята трепи под 
нея! Благославям ви, сине! Иди сега и 
кажи това на майка си.  

Не така е мислила другата ми баба. 
Тя се завайкала и не щяла да чуе...  

- Толкова други момичета има, а ти за 
дъщерята на Хаджиева Рада си се хванал. 
Най-долният род, неграмотната Рада ще 
ми бъде сватя, затова ли харчихме пари 
да те изучим в Европа?! 

Но не била права. Хаджиевият род е 
известен.  

На стената на къщата признателните 
белочерковци са поставили мраморна 
плоча с  надпис: „Тук се роди и живя 
Йордан Тодоров Хаджиев,  четник в че-
тата на Бачо Киро и поп Харитон в 
Дряновската епопея 1876 г.“ 

Бащата на дядо ми Тодор бил извест-
но време и кмет на Бяла черква. Думите 
на баба ми Пена били безпочвени, а и 
дядо ми Атанас Рабчев бил казал тежка-
та си дума. Така баща ми, Илия Рабчев, 
взел за съпруга Веска Хаджиева. Напра-
вили сватба и заживели в мир и сговор. 
Родило им се първото дете – момченце. 
Ние с брата-близнак сме се родили по-
късно, през 1949 г. 

В България след 9.9.1944 г. станаха 
драстични промени. Червената армия, 
след като ни окупирала, поставила на 
власт свое марионетно правителство на 
БКП. В Бяла черква властта преминала в 
ръцете на местната партийна организа-
ция. Антон Доцина и партийната група 
на БКП веднага се разпоредили – арес-
тували няколко човека, които след това 
безследно изчезнали. И до днес не се 
знае къде им е гробът. 

Чрез терор и убийства комунистите 
взели страха на хората. Със закон забра-
няват опозиционните партии и ги 
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разтурят. Влиза в сила и закона за наци-
онализация на едрия, средния и 
дребния капитал. Който се съпротивля-
ва, бива обявяван за враг на народа и 
изпращан в „поправителен” лагер.   

От голямото богатство на Атанас 
Рабчев не остана нищо – всичко му отне-
ха, а него изпратиха на остров Белене. 
Безплатен тежък физически труд, глад, 
кал и комари.  

Баща ми не можел да работи по про-
фесията си, заел се с обработване на 
нивите си, но и там не му провървяло, 
въпреки, че бил добър стопанин.  

Започнало преустрояване на българ-
ското земеделие по руски образец – 
създаване на ТКЗС, в което Илия не 
виждал някакъв смисъл и успех. Селяни-
те негодуваха и не си даваха земята и 
добитъка. Доброволно в ТКЗС влезли 
тия селяни които имали малко или ни-
каква земя.  

Трудно ставало насилственото коопе-
риране на земята. Партийната група се 
разпореждала безпрепятствено,  а Антон  
Доцина се справял с  непокорните. 

Било по време на жетва. Партийният 
секретар Янко Тенев разпоредил всички 
да струпват късците от жито на поляната 
и там да се вършее, вместо в дворовете на 
стопаните; оттам да си прекарват зърно-
то и сламата.  

Баща ми, Илия Рабчев, като добър 
икономист не бил съгласен с това глупа-
во нареждане и искал научно да им 
обясни, че това е все едно да наливаш 
вода в кофа без дъно. Такъв бил поводът 
да бъде арестуван и изпратен при дядо 
ми на остров Белене за „превъзпитание”, 
но замисълът бил по друг. Мислели, че 
като вкарат нивите на Илия Рабчев в 
ТКЗС, лесно ще се справят с останалите 
стопани. Така и станало. Нивите на 
всички били включени в ТКЗС, заедно с 
инвентара и добитъка. Тези селяни, кои-
то упорстваха, бяха въдворени в лагера 
на остров Белене. 

Майка ми останала на ръце с три 
невръстни деца. Как ни е отгледала, само  
тя си знае… 

Хлябът тогава се давал с купони, а ку-
поните се получавали в кметството от 
кмета Анастасия Луканова. Тя била пос-
тавена на този пост от комунистите. 
Дала само един купон за мама, а за нас, 
децата, не дала. Плачейки, мама отишла 
при майка си и й разказала как се е от-
несла кметицата към нея.  

- Я не плачи – казала баба Рада – аз ще 
оправя тая работа. Това е непростимо. 
Да оставят децата без хляб 

-  Не ходи, мамо, и тебе ли да закарат 
на остров Белене? – замолила й се Веска. 

-  Не се тревожи ти за мен. Ще ме 
пратят те! У гроба да ни пратят, тогава 
ще мирясат.  

И баба Рада отишла при кметицата, 
дръпнала един стол и седнала на него. 

- Оттук няма да мръдна, докато не 
дадеш купони и за децата на дъщеря ми! 
Само мъртва можеш да ме изнесеш! 

Седи баба Рада на стола, кметицата 
мрънка врели-некипели. Баба Рада мъл-
чи, не й отговаря. Млъква и кметицата. 
Минава време, гробна тишина. И ето, 
чекмеджето скръцва и кметицата подава 
полагаемите се купони за децата.  

Не само смела е била баба Рада, но и 
умна.  

С образуването на ТКЗС за всички 
имаше работа. Сега селяните работеха 
общите техни ниви от сутрин до вечер, 
на безценица – за осемдесет стотинки, но  
бяха вече пролетарият, а не „прости 
селяни”. 

Минават години. Идва 5 март 1953 г. 
Умира „Бащата на народите” Йосиф 
Висарионович Сталин. Режимът в Русия 
се променя, променя се и у нас. Лагер-
ниците са освободени. 

Неочаквано двама мъже като скелети, 
брадясали и с оръфани дрехи хлопат на 
пътната врата. Когато мама ги видя, из-
вика радостно: 

- Деца елате, татко ви се върна!  
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Ние гледахме уплашени – това ли е 
нашият татко?! И не смеехме да го доб-
лижим. Дядо Атанас тогава ни видя за 
първи път.  

От този ден всичко тръгна така, както 
Партията нареждаше. Нямаше бедни и 
богати, всички бяха еднакво бедни, лум-
пен пролетарият. 

Разпределиха хората на звена, всяко 
звено имаше един звеновод. Баба Рада и 
дядо Тодор работеха в полевъдното зве-
но, със звеновод Недяла Луканова. 

Задачата й беше да отчита надниците 
и да следи за качеството на работата. 
Чакъмите били големи, а редовете дъл-
ги. Баба Рада – здрава и яка, все копае 
напред, а дядо крета все последен. Вечер 
баба му се кара. 

- Тодоре, все последен оставаш. 
- Оставам я, защото копая съвестно, 

както съм копал и на моята нива. 
- Че аз да не копая лошо?! 
- Ти не, но на другите все аз им опра-

вям копанта. 
Баба и дядо не пропускаха никога  

надница. Партийният секретар на Бяла 
черква даде добра характеристика за 
дядо и баба. Така вуйчо, който завърши 
гимназия във Велико Търново с отличен 
успех се записа в Юридическия факул-
тет в София. Трябваха им пари, за да го 
издържат, но бяха щастливи и не жалеха 
труда си. Звеноводката Недяла все каз-
ваше на баба Рада: 

- Радо, остани да си починеш! 
- Ще почивам, когато времето се раз-

вали и на нивята не може да се работи. 
Нали знаеш българската поговорка „за 
лудо работи, за лудо не стой”. 

Къщите на баба Рада и на баба Пена 
не бяха много далеч една от друга – един 
площад ги делеше.   

Отидохме веднъж на гости при баба 
Рада. Току-що се бяха върнали от работа, 
дядо разпрягаше магарето. Големият ми 
брат, аз и близнакът ми Камен седнахме 
около масата. Баба сложи пред всеки 
чинийка с разни зеленчуци и плодове и 

отиде да си гледа работата. Ние чакахме 
да ни сипе манджичка. След малко тя се 
върна и събра всичко в една от чиниите, 
сложи ги една върху друга, а ние я гле-
дахме и не разбирахме това, което тя 
прави.  

-  Което се сложи на масата, то се яде. 
Сега ще чакате за ядене чак до вечерята.  

Баба Рада не говореше много, но това, 
което кажеше, го помня цял живот. Тя ни 
учеше: „преди да кажеш нещо, помисли; 
събирайте се с умни хора; каквито са ви 
приятелите, такива ще станете и вие.“ 

В 1956 г. студентите в Унгария се раз-
бунтуваха. Народът им ги подкрепи, 
Имре Наги застана начело. Искаха да 
сменят режима и да тръгнат по демокра-
тичен път. Тогава Никита Хрушчов 
изпрати Съветските танкове и Унгария 
се обля в кръв. В България студентите  
също се пораздвижиха, но ДС ги парира. 
Арестува някои от тях, между които по-
падна и вуйчо ми Йордан Хаджиев. 

Вестта за арестувани студенти се раз-
несе бързо. Баба научи, че и нейният син 
е задържан. Млъкна, не каза нищо. Взе 
си заплатата от ТКЗС-то, приготви си 
това-онова за път, наръча на дядо какво 
да прави и каза, че заминава за София. 
Тогава всички се разтревожиха, но никой 
с нищо не можа да я спре. 

Мама със сълзи на очи й се молеше да 
не отива. Дядо Атанас и татко бяха па-
тили и препатили, знаеха какво значи да 
се противопоставиш на властта. Само 
дядо  Тодор махна с ръка и каза: 

- Оставете я! Тя като си науми нещо, 
никой не може да я спре. 

Баба Рада се качи на влака и замина-
ла. Всички я оплакаха, като знаеха какви 
са похватите  на ДС. 

След три дни синът й я доведе. Пи-
тахме я как го е освободила, но тя не каза 
нищо. В селото хората приказваха, че 
Рада имала голям човек в София и той 
ходатайствал за сина й. Кой е той, не 
можеха да разберат  Цъкаха с език и ви-
каха: 
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- Брей, тази Рада, какви хора имала, а 
ние да не знаем. 

От вуйчо разбрахме какво е станало. 
Поискала да я заведат при най-големия 
началник. На него казала, че иска да 
освободят сина й, но не даром. Предло-
жила в замяна тя да влезе в ареста. 
Седнала на един стол и рекла:             

- Докато не видя сина си на универ-
ситетската скамейка, няма да мръдна 
оттук. 

А вуйчо продължава: 
- Началникът ме вика при себе си. 

Отварям вратата и гледам – мама стои 
там. През главата ми минават разни 
мисли. Щом  са извикали мама, искат да 
ме вербуват, а Началникът ми подава 
бележка  и казва „Свободни сте. Тук за-
менки не се правят.” 

Мина време. Вуйчо Йордан Хаджиев 
се дипломира. В Габрово отвори адво-
катска кантора. Аз завърших медицина и 
станах преподавател в университета, по-
големият ми брат стана учител – баба 
видимо беше доволна, но не се издаваше. 

Вуйчо се ожени. Жена му роди две 
момичета: Теодора и Рада. Баба много 
им се радваше, но скрито. Нещастието 
дойде от невиделица.  

Когато Теодора навърши 19 години, 
блъсна я камион и тя предаде Богу дух 
на място. Погребаха я в Габрово. Баба не 
можа да я изпрати. По своему преживя 
голямата загуба. Некролога, който й 
дадоха, сгъна на четири, сложи го в паз-
вата си, легна и отказа да яде. Угасна 
като свещ. 

Нейното верую бе,  „че животът е да-
ден да се живее в труд, сговор и 
справедливост” 

Такава я запомних  и няма да я забра-
вя моята смела и мъдра баба  Рада! 

***  
Така се запознах с тази необикновена 

жена, която и аз няма да забравя – още 
една белочерковка, която е оставила 
следата си. 

Разказът е написан по действителен случай. 

ПРОСЕКИНЯТА 
 

ПЛАНИМИР ПЕТРОВ 
 

Следващата история може да ви 
прозвучи като приказка и предание от  
стари времена, но за жалост, не е нито 
приказка, нито легенда. А една тъжна, 
житейска история от родната действи-
телност. Може дори да ме обвините, 
задето нарушавам приятното настрое-
ние като турям пръст в раната на нашето 
време с неговите риторични въпроси, 
които все още нямат свестен, приемлив 
отговор! Може!... Но нали и от литера-
турните страници тези въпроси трябва 
да стърчат, като таралежови бодли, за да 
тревожат, будят, крещят и зоват? 

 

В един средно голям град, в крайния 
му квартал, живеело бедно семейство. 
Баща, майка, дъщеря и двама сина-
близнаци. Едва свързвали двата края – от 
каквато и да е наемна работа по къщите 
и полето, от  подаяния на съседи и прия-
тели, от животворна просия понякога,  

Скоро след раждането на дъщерята 
Пенка, която била белязана от Бога с 
недоразвита умствена система, майката 
родила синовете – близнаците. Изтоще-
на от слабост и недохранване, разболяла 
се тежко, не можела вече да шета по 
чуждите къщи и дворове, заживяла само 
с болничните и детските добавки. От 
отчаяние, безработният баща се предал 
на изкушенията на Дявола – занемарил 
се, изоставил се на течението на съдбата, 
която го понесла като пожълтял лист 
отбрулен, пропил се с онова, което тук-
там заработвал или от просията в кръч-
мата. 

И така, семейството останало да се 
изхранва единствено с болнични и детс-
ки помощи. До други социални помощи 
не стигнали – може би нямало кой да се 
застъпи за тях, или пък защото от кметс-
твото  били  сигурни, че бащата работи 
някъде в сивата икономика. Когато той 
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неочаквано се разболял и изненадващо 
починал, властта пак нищо не направи-
ла за семейството. Разчуло се, че 
кметският наместник на пияна глава 
казал за него: „Загроби се от пиянството 
си! Да се беше замислил за децата си!” 

След смъртта на мъжа си стопанката 
още повече се разболяла. Като майка, тя 
вече се бе прежалила – тежката й грижа 
били децата. И най-вече умствено недо-
развитата й дъщеря. Защото тя трябвало 
да гледа по-малките си братя, макар 
самата  да се нуждаела от  грижи. 

Когато коварната болест повалила 
майката на легло и тя започнала да се 
прощава с живота, повикала до себе си 
дъщерята. Не била сигурна, дали ще я 
разбере и послуша, дали със своя беден 
ум ще може да поеме някаква отговор-
ност. Все пак, тъй като нямала друг 
избор, решила да сподели тревожните си 
размисли и казала: 

- Мила моя дъще! Както виждаш... 
моят живот свършва, баща ти ме вика... 
Като ида при него, ти ще бъдеш баща и 
майка на твоите братя... Приеми моята 
заръка да се грижиш за тях, да ги пазиш 
от малките махленски побойници, дока-
то пораснат и вземат хляба в ръцете си... 
Щото после, когато ти остарееш, те за 
тебе ще се грижат. Няма да те оставят 
като мен по чужди къщи да слугуваш и 
по мегданите да просиш за коричка 
хляб. 

- Да, мамо – рекла през сълзи дъщеря-
та, – така ще бъде, както казваш. Ще се 
грижа да братчетата си, виждам, няма 
кой друг… 

Тогава майката за пръв път видяла в 
погледа да дъщеря си своята загриже-
ност, своята мъка и надежда за децата, 
усмихнала се и тъй, тихо и кротко се  
простила с дъщеря си и със света... 

След погребението социалните служ-
би най-после се раздвижили и пратили 
близнаците в дом за сираци. Две-три 
години Пенка живяла в бащината си 
къща. Преживявала с подаяния на добри 

хора, с подхвърлени левчета от местния 
чорбаджия, който тихомълком присвоил 
единствената нива, двора и лозето на 
семейството й. Но тъй като болният ум 
на вече порасналата жена от време на 
време просветвал, искала да работи, за да 
си изкарва сама хляба и да помага с  
джобни пари на братята си, които скоро 
щели да напуснат заведението. Не иска-
ла да се унижава с ровене по казаните за 
смет до кварталния ресторант, не искала 
да стане клошарка и просякиня.  

Но кой от новите богаташи можел да 
вземе  на работа жена, която понякога 
сама си говорела по улиците, играела си 
с децата, губела си паметта, задавала 
нелогични, глупави въпроси! 

И така, когато подаянията като вид 
просия й омръзнали, когато инстинктът 
за оцеляване се пробудил с нова актив-
ност, тя решила да си опита късмета в 
големите градове – Шумен и Варна. С 
част от логическото си мислене искала 
да бъде по-близо до двамата си братя, 
които останали на обща работа в Дома, 
заради хляба и облеклото. А може би 
вярвала, че в големите градове има по-
добри хора, които можели да й помогнат 
с каквато и да е работа. Но, ден след ден 
крехката й надежда рухвала, докато нак-
рая жената се примирила със съдбата си 
и станала просякиня.  

Ала и тогава не мислела за себе си, не 
се пропила и занемарила, а спестявала за 
братята си. И когато ги изпратила в ка-
зармата, за тяхно учудване, дала им  
доста солидна спестена сума. Нали била 
обещала на майка си да им бъде баща и 
майка! По всичко личало, че и като про-
сякиня тя запазила живо чувството си за 
отговорност и семейно единство. 

Минали години, братята се уволни-
ли, поскитали известно време по 
черноморските курорти, намерили си 
там чуждестранни половинки, задомили 
се и хукнали към щастливата Западна 
Европа. Пари да печелят, живот да жи-
веят. И, както обикновено се случва, 
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самата мисъл за многото пари, за лъска-
вите коли и мечтаните удоволствия, до 
такава степен обсебили младежите, че те 
не само прекъснали връзката със сестра 
си, но започнали и да се срамуват от 
нейната болест и просия. Да не ги изла-
га! Не я поканили нито на сватбите си, 
нито я запознали със съпругите си и 
новите си, заможни семейства. 

Добре дошла била за тях мисълта, че 
клошарката, тяхната родна сестра, няма-
ла адрес нито във Варна, нито в Шумен, 
нито в родния им град, където всички 
улици и площади, всички кучета-
помияри и всички нещастници като нея 
я познавали.... 

Тъжно ми стана, когато научих тази 
история! Особено когато разбрах от една 
бивша съседка на нещастното семейство 
за случайната й среща с „лудата Пена”.  

Видяла я да проси с протегната ръка 
пред една варненска църква. Първо се 
опитала да побегне от срам, но после се 
отворила на спомени и приказки за тъж-
ното си житие-битие по улиците и 
заслоните на големия град. Просякинята 
сама заговорила за братята с предишна-
та си сестринска обич. Не им се сърдела, 
че са я забравили, че не искали да ги 
срами, това заслужавала тя. Била щаст-
лива, че са живи и здрави, известни и 
богати хора. С тяхното щастие и тя била 
щастлива! Накрая, съвсем сериозно и 
неочаквано, мъдро казала: „А това... че са 
ме забравили, ако е грях, нека Господ да 
ги съди, не аз!... Пък тия наши управни-
ци, дето ни забравят, те рано или късно 
сами ще се осъдят и в богатството си  ще 
се  удавят!” 

Дано!  
Но съмнявам се, че нашите деца и 

внуци ще доживеят до това щастливо 
време! Когато ще започнат да се сбъдват 
предсказанията не само на пророци, 
учени, общественици и политици за по-
щастливо бъдеще, но и на  „лудите меч-
татели” като Просекинята Пена! 

 

ИСТИНСКИ ИСТОРИИ  
 
ХРИСТО ИВАНОВ 
 

ЧЕСТНОСТ 
 
През осемдесетте години в Радомирс-

кото село на жена ми се построиха много 
нови къщи. 

Хората се замогнаха от Металургич-
ният завод в Перник и новопостроения 
завод за тежко машиностроене край 
Радомир. В този завод, за да привлекат 
качествени металурзи и други специа-
листи, яко бяха надули заплатите. 

Направи ми впечатление, че когато 
минавахме с тъста ми Здравко покрай 
новозапочнат строеж на къща, той вина-
ги казваше: 

– Дано този сиромах да покрие къща-
та. 

Един път не издържах и го попитах 
защо използва винаги този израз? Той 
замълча, но малко преди мълчанието да 
стане напрегнато каза: 

– Като минаваш покрай новопостро-
ена къща, гледай дали на вратата няма и 
некролог? 
После обясни, че според наблюденията 
му често стопанинът, започнал строежа, 
не успявал да го завърши, а ако успеел, 
то само след една – две години се гътвал. 

– Ето, примера е до нас. – продължи 
тъста ми – Виждаш ли я тази къща на 
комшията бай Йордан? И аз работих по 
нея, но стигнахме до покрива и чичо 
Йордан почина и не можа да я види 
покрита. 

И аз започнах да се вглеждам. Мина-
вайки покрай новопостроените къщи 
наистина забелязах, че често на вратите 
им има некролози. Обясних си го с това, 
че почти винаги на стопаните не са им 
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налични необходимите пари и материа-
ли, а за да компенсират липсата на 
достатъчно пари те се хвърлят към до-
пълнителна работа, преуморяват се и… 
Притеснени, че ще се изложат с недо-
вършена къща се разболяват, или 
получават инфаркт и всичко приключва 
изведнъж. 

* 
Един ден заварихме тъста ми разпла-

кан. Притеснихме се, какво е станало? А 
той ни разказа следното: 

– Тази сутрин дойде кака Магда, же-
ната на комшията бай Йордан, знаете, 
той отдавна почина… Донесе ми 23 лева. 
Това, казва, са парите, които ти дължа за 
неплатените надници от строежа на 
къщата ни… отпреди 30 години. Бай ти 
Йордан, преди да умре, ми остави теф-
тера, на който водил надниците… 
Последните му думи бяха „Магде, дори 
да минат години, прави, струвай, но 
плати дължимото на всеки“. 

Раменете на тъста ми още потръпва-
ха, когато ни погледна в очите и 
продължи: 

– Казах й, че не мога да ги взема тези 
забравени вече пари. А тя не отстъпва и 
ми вика: „Не, Здравко, ще ги вземеш. Аз 
съм дала дума на Йорде, че ще ви платя 
неиздълженото. Досега не можех, но 
вчера продадох кравата, защото вече съм 
стара и не мога да се грижа за нея. Искам 
да ви се издължа и да не отивам в гроба с 
този дълг. 

* 
Как да не се трогне човек от такава 

честност и да не се разплаче?! 
Даже аз писах разказа с насълзени 

очи. 
Ето какъв спомен ни остави и пример 

ни даде тази обикновена селска жена. 
 

СЪВРЕМЕННА ПРИКАЗКА 
 
Като дете през летните ваканции се 

грижех за всички малки животни, които 
отглеждахме – пилета, патета, пуйчета, 
агнета. Сега искам да ви разкажа, какво 
ми се случи една година с пилетата. 

От излюпените пилета имаше едно, 
което се различаваше от другите. То 
беше черничко, а другите бяха червени, 
каквито бяха и кокошките ни. Когато 
станаха на около месец, червените за-
почнаха да нападат и да кълват жестоко 
черничкото. Притесних се и споделих с 
дядо ми, че червените са безжалостни и 
могат да убият „чернушко“. А той нео-
чаквано се засмя и ми каза: 

– Те, червените, са такива. От тях ми-
лост не очаквай. По-слаб ли си от тях, ще 
те смачкат. Ама ти сега си малък и това 
не го разбираш. За да спасиш това пи-
ленце направи така, че да заякне и да 
може само да се бори с потисниците си. 

– И как да му помогна да заякне? 
– Ами смени му храната. Сутрин го 

пускай извън пилищарника в градината, 
за да може то да си намира червейчета, 
буболечки и да не го кълват червените. 

Така и направих. 
Чернушко в началото се страхуваше 

и не се отдалечаваше от пилищарника и 
от мъчителите си. Но постепенно свикна 
и започна да се отдалечава и спокойно 
да обикаля в градината. Хареса му нова-
та храна и естествено – свободата. А и му 
се отразяваше много добре. Заякна и 
видимо изпревари в развитието си оста-
налите затворени пилета, които се 
хранеха с веганска храна по сегашните 
критерии – безглутенова царевична яр-
ма, просо, натрошен ориз, листа от 
цвекло и зеле. 

След известно време, обаче, месната 
храна не му беше достатъчна и Чернуш-
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ко започна да си я разнообразява. Една 
вечер дядо ми ми каза на другия ден, да 
не го пускам в градината, защото наме-
рил накълвани домати. 

Притеснен го оставих при червените 
пилета и както очаквах, те започнаха 
отново да го нападат, но бяха неприятно 
изненадани, защото той не им се пла-
шеше, а яростно ги кълвеше като 
истински боец. Беше му нужен само 
половин час, за да навре червените пет-
лета в „миша дупка“. От този ден 
Чернушко стана господар на двора с 
подрастващите пилета. И естествено, 
през есента го оставихме за основен пе-
тел, а червените петлета бяха без-
милостно изклани. 

Може би се сещате, какво се случи на 
следващата пролет, когато кокошките 
излюпиха пиленцата. Ами да, правилно 
предположихте – всички се оказаха 
„чернушковци“ с изключение на един 
„червенушко“. Да, историята се повтори, 
и тъй като аз вече знаех как да му помог-
на, до есента той стана новият господар 
на двора с подрастващите пилета. И 
естествено, през есента го оставихме за 
основен петел, а черните петлета бяха 
безмилостно изклани. 

Така се завъртя през годините възхода 
и падението на „чернушковци“ и „чер-
венушковци“, а този мой опит ми 
показа, че не винаги количественото 
превъзходство води до реалната власт. 

Такава странна, обратна демокрация 
се установи в нашия кокоши двор. Мал-
цинството налагаше своята воля на 
мнозинството. 

Искрено се моля и вярвам, че укра-
инците ще са съвременните „чернуш-
ковци“ и ще наврат в „миша дупка“, 
легендарните и непобедими „червенуш-
ковци“. 

 
20. 03. 2022 г.      

ТЪРСАЧИ НА НАДЕЖДА 
 

ЦОНКА ВЕЛИКОВА 
 

ГОСТУВАНЕ ПРИ ГОСПОД 
 

Един човек често се вглеждал в небето 
и все се питал колко ли трябва да е хуба-
во там, та който и да отидел, никога не се 
връщал. 

– Господи – молел се с извърнати на-
горе, пълни с копнеж очи, – моля те, 
направи така, че поне веднъж да ти дой-
да на гости! Да видя как е при теб. А 
после, като се върна, на всички да разка-
жа какво съм видял. Защо никой нищо 
да не знае? Пък ако при тебе е по-хубаво, 
както казват, защо да се връщам? Напра-
во ще остана. 

На Господ дотолкова му дотегнало 
това искане, че веднъж не издържал: 
– Добре – рекъл, – щом толкова ти е го-
лям меракът. Утре по обед ще спусна на 
мегдана едно въже да се изкачиш по него 
и да ми дойдеш на гости. 

Човекът обиколил селото и се похва-
лил, че Господ го е поканил на другия 
ден да му отиде на гости. През нощта от 
радост въобще не спал. На разсъмване се 
изкъпал, пременил се и рано-рано оти-
шъл на мегдана. 

А тук вече се било събрало цялото се-
ло. Едни хора се чудели дали мъжът 
нещо не си е въобразил. Други мислели, 
че е наумил да си направи шега. Но по-
вечето му завиждали. Някои дори 
попитали дали не може и те да отидат с 
него. 

– Не! – отвърнал. – Господ само мене 
покани. Но ако се върна, за всичко най-
подробно ще ви разкажа. 

И ето че след дълго напрегнато очак-
ване, точно на обед, насред мегдана 
тупнал краят на дебело въже. Другият 
му край не се виждал, тъй като се нами-
рал някъде високо-високо в облаците. 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2022 

 

65 

 

Човекът се сбогувал и започнал да се 
изкачва по въжето. За да следят пътя му 
нагоре, изпращачите извивали все по-
назад и назад глави, от което вратовете 
им напълно изтръпнали. И тъкмо вече 
стигал облаците, видели, че се връща. 

А той наистина се спуснал надолу, 
защото изведнъж се сетил: „Абе, аз къде 
съм тръгнал само с един кат дрехи? Така 
ли ще се явя пред Господ, без да има с 
какво да се предреша?“. 

Слязъл на земята, взел от къщи още 
един кат дрехи и отново поел нагоре. 
След известно време нова мисъл му 
дошла в ума: „Абе, аз хубаво се върнах, 
ама защо не си взех поне още едни обув-
ки. Ако тия се скъсат, бос ли ще ходя?“. 

Ето че пак се върнал. Взел си обувки и 
тъкмо потеглил по въжето, сетил се, че 
горе може да е студено, а няма юрган, та 
се наложило да се върне и за него. По-
добре да го захвърли, ако не му потряб-
ва, отколкото да мръзне. После се сетил 
за възглавница. Сещал се и се връщал за 
още ред други неща. 

И всеки път багажът му ставал все по-
тежък и по-тежък. И все по-трудно му 
било дори да върви с него, камо ли да се 
изкачва по въжето, но си казвал: „Е, ни-
що! Сега ще се поозоря, но като стигна, 
всичко ще си имам. Няма да търпя неу-
добства. Може да ми се наложи и по-
дълго да остана. А пък мога да реша и да 
не се връщам. В нищета ли да живея?“. 

Последния път като се върнал, вече 
дотолкова се бил пренатоварил, че едва 
се отлепил от земята. Все пак успял да се 
изкачи на няколко метра, но въжето не 
издържало на тежестта и се скъсало.  

Стоварил се на земята, затрупан от 
огромната купчина багаж. Изпълзял 
изпод нея и гневно се развикал: 

– Господи, подиграваш ли се с мен, та 
си ми изпратил прогнило въже? Щеше 
да ме затриеш. 

Тогава от небето се чул гласът на Гос-
под: 

– Прощавай, но нямах толкова здраво 
въже, че да издържи всичко, с което не 
можеш да се разделиш. 

*** 
Когато се претоварим с ненужното, 

ставаме негова жертва. 
 

ХВЪРЧИЛАТА 
 

Надвечер, пред къща с повиснали 
стрехи, рухнал комин, изронена мазил-
ка, буренясал двор и разкривена ограда, 
спряла скъпа кола. От нея, бавно и някак 
колебливо, се подал добре облечен въз-
растен мъж. Отишъл до портичката и 
като поемал тежко дъх, сякаш ще се за-
души, размотал ръждясалата тел, с която 
била прикрепена.  

След това опрял длан на портичката, 
извърнал глава и се вгледал в новата 
къща отсреща. „Сигурно е продал имо-
та? – помислил си.  

Но като видял закаченото за клоните 
на черешата огромно, алено хвърчило, 
лицето му грейнало. „Той е! Върнал се 
е!” В този момент, дворната врата на 
къщата с хвърчилото се отворила и от 
нея излязъл друг възрастен мъж.  

– Ти ли си? – попитал. 
– Аз съм! 
– Върна се значи! 
– Върнах се. Но и ти си се върнал. И 

както се вижда, не от скоро. Нова къща 
си вдигнал. 

– Не издържах. 
– И аз не издържах вече. 
Докато изговаряли тия думи, двамата 

се приближили един към друг, прегър-
нали се и се разридали. После седнали 
на пейката пред новата къща. 

– Как така се сети? 
– Отдавна исках, но все не успявах. 

Обаче всякога, когато ме затискаха труд-
ности мислено се улавях за въженцето на 
някое от нашите хвърчила. Държах се 
здраво за него и то ме измъкваше. Нас-
коро получих инфаркт. Чувах в несвяст 
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докторите да шепнат, че нямало да ме 
бъде. И май натам беше тръгнало. Но се 
заинатих. Хващам се за въженцето. Вятъ-
рът подема хвърчилото, дърпа го и го 
изтръгва от ръцете ми. „Край – казвам си 
всеки път – и мен ще отнесе.” Обаче – не 
се предавам. Дни и нощи само това пра-
вех. Издигам едно подир друго 
хвърчилата, но вятърът все ги отнася. 
Веднъж на зазоряване, аха да изтръгне 
поредното, същото като онова в клоните 
на черешата ти, се сетих да завържа въ-
женцето за дланта си. Вятърът дърпа 
хвърчилото, дърпа и мен. Затичвам се с 
всички сили след него. Едва ми стига 
дъх, но този път не го изпуснах. По едно 
време вятърът ме вдигна и ме понесе 
заедно с хвърчилото. Гледам отвисоко, 
усещам лекота, смея се с глас и се чувст-
вам така щастлив, както когато боси с 
изцапани ризки и разкопчани панта-
лонки тичахме с теб, а смехът ни гонеше 
полета на хвърчилата. Издърпа ме, зна-
чи, от смъртта. Тогава реших, веднага 
щом се съвзема да дойда и да вдигна 
едно хвърчило. Но понеже не съм сигу-
рен дали помня как ги правехме, купих 
едно, сложих го в колата и ето ме тук.  

– Хвърли го! Купешките не стават! 
Направил съм много. Непрекъснато 
правя. Уж за внуците, а всъщност за себе 
си. Те, внуците де, повече от компютри и 
смартфони се интересуват, а пък и на-
шият свят не им е понятен, но идват на 
поляната. А като вдигна хвърчилата и 
им дам по едно въженце в ръцете и като 
започнат да се смеят, виждам, че и те са 
щастливи. Но не повече от мен. Утре, по 
ранина, ще отидем на нашата поляна, 
ще вдигнем по едно хвърчило и хуба-
вичко ще се посмеем. На теб ще дам 
аленото от черешата. От инфаркта и 
помен няма да остане. Виж ме мене! И аз 
го изкарах в града. 

 

Из „Търсачи на надежда“, изд. „Фарако“, С., 
2022 

САТИРИЧНА ПРОЗА 
 

ЕПИЛОГИЗМИ 
 
МАЯ ЦЕКОВА 
 
* * * 
Българинът е човек, който, щом му 

порасне работата, започва да издребня-
ва. 

* * * 
Всеки се бори да оправи света, докато 

си оправи положението. 
* * * 
Депутатът е човек, работещ на две - 

на три, получава за четирима , а се смята 
за номер едно. 

* * * 
Човек винаги отива много далече, ко-

гато не е на мястото си. 
* * * 
В цивилизованите държави има раз-

деление на властите, у нас – власт на 
разделението. 

* * * 
На нашето изпадане в крайности, 

края не му се вижда. 
* * * 
Ако си вързан в ръцете, няма начин 

да не оплетеш конците. 
* * * 
Откакто станах голяма работа, окол-

ните се скъсаха да ми правят дребни 
намеци. 

* * * 
Сянката на съмнението у народа идва 

от многото разтворени чадъри над мо-
шеници. 

* * * 
Винаги е късно да осъзнаеш, че бити-

ето не си е струвало съзнанието ти. 
* * * 
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Най- често отиват по дяволите ония, 
които смятат всички хора за ангели. 

* * * 
Човек, чиято дума започва да се чува, 

става глух за околните. 
* * * 
Поставят ли те натясно, никой не ис-

ка да има с тебе близки отношения. 
* * * 
Днеска безплатен обяд, утре безпла-

тен обяд, други ден си плащаш с 
лихвите като поп. 

* * * 
Всеки, останал на сухо, трудно прег-

лъща. 
* * * 
Най-лесно се перат пари, когато се 

промиват мозъци. 
* * * 
Отваряй си очите на четири, ако си 

сред ударили кьоравото. 
* * * 
Който не е за никъде, най-много се 

натиска да е нaвсякъде. 
* * * 
Все повече стават хората, умиращи от 

естествена смърт, предизвикана изкуст-
вено. 

* * * 
Най-много се измисля за човека на 

мисълта. 
* * * 
Добрият човек е идеален дансинг за 

танцуване по нервите му. 
 

АФОРИЗМИ 
 

ПЛАНИМИР ПЕТРОВ 
 
* * *  
Не ставай мезе за чуждата ракия!  
 

* * *  
Опожарената от любовта душа и пе-

пел не оставя.   
 

* * * 
Мръсната душа и мръсната съвест 

даже Мистър Пропър не може да почис-
ти.  

 

* * * 
 В чуждата каруца своята кобила не 

впрягай! 
 

 

* * * 
  Мисълта на злосторника никога не 

спи.   
 

* * * 
 Хубавият петел и по перушината се 

оценява.   
 

* * * 
Силната ракия не е за слаби пиячи. 
 

* * * 
  Улегналият мъж, като отлежалото 

вино, е само за улегнали жени. 
 
 

* * * 
Не при всяко търсене в планината от-

кривате четирилистната детелина.  
 

* * * 
Към всеки връх водят два символични 

пътя – изкачването и спускането.  
Вторият понякога се оказва по-труден 

и фатален.  
 

* * *  
Не всички пътници към късмета, 

стъпвайки на перона на гарата, знаят на 
кой влак да се качат. 
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АФОРИЗМИ 
 
СТОЯН МИХАЙЛОВ 
 
Тръгне ли работата с краката нагоре, 

трудно се стъпва вече на крака. 
 
Понякога и да искаш да играеш, вече 

са ти скрили топката. 
 
Иди че си търси късмета, когато все 

си в лапите на закона. 
 
Ако не можеш да разделиш но мага-

ретата сламата... готви се за конюшнята. 
 
Не се радвай когато съдбата ти се ус-

михва – може да е иронично! 
 
Той вече „не стъпва по земята”, а те 

искат да го ударят в нея. 
 
Когато му изгоря къщата, вече се 

страхува и от светулка. 
 
Защо да си лижат пръстите, когато и 

цялото медено гърне е в ръцете им. 
 

 
 
 
 

 

 

КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 
 

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НИ 
 

ЗА „ИСКРИ В ТЪМАТА“ 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Наскоро получих най-новата поетич-
на книга на Кирил Назъров „Искри в 
тъмата“ (издателство „Българска книжи-
ца“, С., 2021 г.) Томчето излиза под 
редакцията на проф. Костадин Динев и 
с художественото оформление на Енчо 
Цветков и Валентина Атанасова. 

Верен на горчивото си чувството за 
хумор и будната си гражданска съвест, 
авторът още с програмното стихотворе-
ние от корицата прави оценка и дава 
отражение на тревогата си за нашето 
трудно, драматично време: 

 

„Пътеките на нашата страна 
през времето били са стръмни, 
окървавявани, 
о оскъдна светлина, 
ала достойно извървявани… 
Уви, сега 
в безвремие сме тъмно! 
А докога?“ 
 

Композиционно, стихосбирката е из-
градена в четири раздела и едно 
заключително стихотворение – „Стихот-
ворения – смехотворения“, „Сатири-
стишия“, „Четиристишия“ и „Двусти-
шия“, като трите последни обединяват 
творби, които носят белезите и на епиг-
рами, и на афоризми, а могат да се 
нарекат и просто „крилати фрази“, в 
каквито са се превърнали. 

Включените произведения са избра-
ни измежду многобройните, писани и 
публикувани в периодичния печат (вкл. 
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сп. „Картини с думи и багри“) през пос-
ледните няколко години, като всички те 
са пропити от горестно и болезнено чув-
ство на страдание и покруса от 
безогледно грозната ни действителност. 
И още по-лошо – от липсата на перспек-
тива, от липсата на отговори за 
бъдещето, което изглежда все по-
изплъзващо се от контрола на избора ни, 
все по-неподвластно на възможността за 
промяна. Защото – диагнозата на общес-
твения организъм е поставена, но за 
болестта няма никакво лечение. 

Неслучайно, корицата е черна – в тъ-
мата има само „искри“. Но – нали 
пожарите се раждат от искри? 

Словесните искри на Кирил Назъров 
осветяват най-тъмните ъгълчета на жи-
вота. Понякога – просто припламват. 
Друг път – тлеят, като жарава. Или драс-
кат по небето – като падаща звезда. 

А те, думите – уж казват все знайни 
неща, но как забождат бодлите си – кога 
по кожата, кога под кожата влизат, кога – 
душата дълбаят и пробиват: 

 

Враждата  
поражда 
ръждата, 
която разяжда (Нашенски синдром) 
 

Майстор на римата, Кирил Назъров 
често си позволява да разчупи стиха, да 
смени ритъма и стихосложението, но 
остава винаги верен на качеството на 
своята поезия. Да, тя е синкопна, и със 
своята овладяна сила ни държи будни, 
или – ни буди. 

И – като пробуждане от внезапна за-
губа на съзнание, и като неравномерен 
ритъм на сърце, пропуснатият миг се 
осветява от искрите в мрака, за да ни 
позволи да търсим и своята, и общата 
пътека към някакво спасение. 

Темите са много, всички – ежедневни. 
И – злободневни, както се очаква да бъде 

в една сатирична книга. Тук намират 
място и онези, типично нашенски черти, 
попадали под прицела на класиците ни 
в жанра, и общочовешките слабости, и 
самоиронията, но преди всичко авторо-
вият поглед е насочен към гротескното 
израждане на политическата класа, от 
една страна, и примиреното безхаберие 
на управляваните днес. Няма нищо ново 
под нашето небе, в което вездесъщото 
слънце на корупцията унищожава всич-
ко, до което се докосва с порочните си 
лъчи. И, резултатът е налице – една 
умираща държава… 

Но – макар мракът да е непрогледен, 
искрите на словото горят. Искрй  будна-
та съвест. И – онази дълбока устойчивост 
на лирическия Аз, идваща от тъмата на 
стихийната съпротива срещу свръхнаг-
нетената несправедливост на неАза, 
въплътен във властта, дава тънката пъ-
течка към Изхода, от която всички ние 
имаме нужда: 

 

Среща с жив писател 
Крилати фрази 
като тази 
живеят, дявол да го вземе, 
дори в най-бездуховно време… 
Туй не е мит, а 
деца ме питат: 
„А Вие жив ли сте? 
И тук,  
при нас?“ 
Отвръщам аз  
с пресипнал глас: 
„На днешните управници напук – 
все още жив 
и издръжлив!“ 
 

И – дано тази съпротивителна сила 
ни съхрани – като личности и като об-
щество... И дано - политическата класа 
съумее да намери у себе си... искриците в 
тъмата. 
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ЗА „МРАК И СВЕТЛИНА“ 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

„Мрак и светлина“, двутомникът на 
Сидония Пожарлиева, с избрани тексто-
ве от нейното обемно творчество в мере-
на и немерена реч от известно време е 
моя настолна книга. И всеки път, когато 
понеча да напиша няколко реда за това 
мое духовно пътешествие се спирам, 
защото ми се струва, че още не съм гото-
ва… А и какво ли повече бих могла да 
кажа след предговора на Мари-Ноел 
Опитал2? 

Но, отново и отново поемам по пъте-
ките от мрак и светлина, които тръгват 
от стиховете и прозата, написани-
преведени на български и френски език. 
Защото, Сидония Пожарлиева често 
пише своите произведения на френски, 
а след това предлага на читателя и ав-
торския си превод на български. Поня-
кога преводът и оригиналът остават не-
различими за читателя, напр. „Земя 
свидна“ (1980) и „Pays cheri” (1991); „Une 
cri (1985) и „Вик“ (2020); Непримирими-
те“ и „Les Intransigeants“ (1978). 

Обещавах си – бавно да вниквам в 
звученето на речта на двата езика, да 
разчитам смислово-художествените ню-
анси и да усещам онези визуално-вер-
бални трепети, вълнували автора – както 
в момента на сътворяването, така и в 
момента на пресътворяването. Немалко, 
обаче, са случаите, в които се намесва 
още един, непознат за мен език – порту-
галският, който внася своя огнен щрих в 
общата картина. Едно изморително из-
качване, но – както онзи, който не пести 
силите си по планинската пътека, дости-
гайки върха има целия свят под краката 
си и цялата светлина на простора в гър-
дите си, така и читателят, загръщайки 
последната страница може да каже, че е 

                                                                        
2 Предговорът е поместен в рубриката „Анон-

си“, бр. 1/2021 

постигнал един връх. Своят собствен 
връх. И – може би, донякъде, се е докос-
нал до висината на автора. 

Днес мога да обобщя, че читателят, 
следвайки следите на авторовите проз-
рения придобива и неговия поглед, не-
говата гледна точка – на една отдалече-
ност и всеобхватност – гледната точка на 
оня, който е постигнал своята човешка 
завършеност и оттам може спокойно да 
рее поглед към отминалия живот с него-
вите щастливи и тъжни, бурни и съзер-
цателни мигове, които изграждат тъкан-
та на битието, но и към живота, който 
предстои – с всички предизвикателства, 
които носи, както и с убедеността, че те 
ще бъдат прелетени с крилете, изтъкани 
от написаното вече слово. 

Това чувство се подхранва и от под-
бора на произведенията, и от тяхната 
многообразна тематика, и от структура-
та и качествата на самите духовно-твор-
чески достижения, въплътени в тях. 

Трудно е да се анализира един сбор-
ник, побрал цяла епоха в себе си, макар 
авторът да е само един. Но – колко раз-
лични са лицата на този автор! Трудно е 
да се анализират и произведенията в 
него, тъй като те са разнородни по същ-
ността си, а и по замисъла на подбора за  
съставянето му. Без съмнение, те са от-
ражение на цялостния творчески път на 
Сидония Пожарлиева, но и на всичките 
й търсения – както в поезията, така и в 
прозата и превода. Стихотворенията й 
често са задъхани, с разсечен и накъсан 
ритъм, в свободен стих, но други са об-
разец за писане на класически стих, като 
тази тяхна характеристика се запазва и 
при превода – лично за мен, един ярък 
показател и за безспорно преводаческо 
майсторство. Стихотворенията са струк-
турирани в пет цикъла – „Плевенски 
съкровения“, в който откриваме детската 
същност на лирическия Аз и проследя-
ваме житейските отправни точки и 
тяхното отражение върху авторовото 
изграждане и съзряване; „Приятелства“, 
който ни дава  поглед върху широтата 
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на авторовите творчески познанства; в 
„Интимен свят“ виждаме крехкостта на 
чувствата и силата на волята за щастие, 
поривът към справедливост и промяна, 
„Реквиеми“ носи тъжната нотка за лична 
загуба, но и на усещане за надвремен-
ност;  последният, дал заглавието си на 
целия двутомен сборник – „Мрак и свет-
лина“ е едно новаторско в своите 
търсения и прозрения произведение.  

Следват пет цикъла тристишия и 
хайку, които са своеобразен мост към 
втория том, но те бележат и новите поле-
та на изява на Сидония Пожарлиева. в 
които тя посява своя красив цвят. 

По отношение на втория том, „Про-
за“, ще загатна неговото жанрово разно-
образие, макар на пръв поглед да става 
дума само за два жанра. Тук можем да 
прочетем (в превод и оригинал) няколко 
хайбуна, които авторката сама определя 
като хайбун – малък кукай, хайбун –
разказ, хайбун – импресия, хайбун – 
фантастичен разказ. В тях е налице най-
важното за тази кратка източна форма – 
простота и искреност на прозата и пое-
тичен фрагмент, който се явява или 
поанта, или есенция на внушението, или 
контрапункт, но при всички случаи е 
израз на ярка емоция, която осветява 
прозата. Тук най-добре личи и разказва-
ческото умение на авторката, и нейният 
поетически зарад.  

Следват няколко рецензии на книги 
от български и чуждестранни автори (в 
превод и оригинал), в които личи анали-
тична мисъл  и способност за вникване в 
дълбочината и естетическата изразител-
ност на разглежданите творби. В края на 
тома са поместени рецензии от българс-
ки и чужди автори за творчеството на 
Пожарлиева.  

В заключение ще кажа, че сборникът 
„Мрак и светлина“ е есенцията и синте-
зът на нейното творчество, единен – като 
монолит, но е и една мозайка, която ня-
ма как да бъде описана, класифицирана, 
дефинирана – просто трябва да бъде 
прочетена! На добър час! 

ЗА „ТЪРСАЧИ НА НАДЕЖДА“ 
 
ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 
Голяма привилегия е, ако човек има 

възможността да бъде един от първите 
читатели на нова книга! Още повече – да 
надникне в пространството на нейното 
раждане/изграждане. 

Имах това щастие с последната книга 
от трилогията за „Търсачите…“3 на Цон-
ка Великова –„Търсачи на надежда“!  

Без тегобата на ангажимента на ре-
дактор, рецензент или издател, а просто 
като читател, аз виждах как третата част 
от замислената пред години трилогия 
събира своите истории, а  всяка от тях е 
толкова топла, човечна, истинска и мъд-
ра. Едновременно продължение на 
предходните два тома – като жанр и 
изказ, като авторови търсения и път към 
възможните отговори, но и носеща своя 
характерен оттенък – надеждата, в про-
тивовес на късмета и щастието. Защото, 
за разлика от другите две категории, 
които в сърцевината си отразяват едно 
постигнато състояние, факт, преживява-
не, то надеждата е стремеж, и мечта и 
невъзможност, но и е път към онова, 
което желаем, често единственият, който 
можем да следваме. 

Днес разгръщам скрола на електрон-
ното издание, за да видя готовата книга 
на издателство „Фараго“, София, 2022 г., 
излязла преди дни под редакцията на 
Иванка Попова-Велева. Много красиво 
оформена, изящна – всяка страница 
води към следващата, всяка стъпка след-
                                                                        
3 Другите две книги са „Търсачи на късмет“ на 

изд. „Архимед“, С., 2017 г. и „Търсачи на 

щастие“, която излиза през 2020 г. отново със 

знака на изд.„Фараго“, С. и под редакцията на 

Иванка Попова-Велева.  
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ва предходната, всяка графика води и 
подсказва смисъла на поредната исто-
рия. 

Книгата съдържа 34 кратки поучи-
телни разказа и една новела от пет глави. 
Онова, което отличава тази последна 
част на трилогията е, че всеки разказ 
завършва с афоризъм, който извежда 
основната идея на творбата, но и само по 
себе си е бисер в жанра на кратките 
форми – „крилати фрази“. 

Не е лесно да се коментират тези 
притчи-приказки, защото – както и да се 
опитваме да ги определяме и класифи-
цираме, те остават уникални и 
неповторими като стил и дух – един 
ярък знак за принадлежност към своя 
автор – съвременен разказвач, който с 
присъщата си иносказателност успява 
едновременно да приближи миналото 
към днешното, както и да отправи 
днешното към надвременното, към об-
щочовешкото колективно преживяно, 
което ще гради морала на днешното и 
на бъдните поколения.  

Неслучайно рецензентът на книгата 
Красимира Каракостова казва за автор-
ката, че „Йерархията на духовните й 
ценности започва от етиката в човешките 
взаимоотношения и завършва с моралното 
възмездие на космичния порядък.“ 

Щастлива съм, че като пръв читател 
както на книгата, така и на отделни раз-
кази, включени в нея направих 
съпричастни към раждането на тази 
цялостна, дълбокостойностна творба и 
читателите на сп. „Картини с думи и 
багри“, които имаха възможността да 
прочетат в аванс както анонсът ми за нея 
в брой 4/2021, така и някои от тях (в бр. 
4/2021 и бр. 1/2022). 

Нека пожелаем на книгата и нейния 
автор много успехи и лек път към Чита-
теля! 

 

ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА 
 

ТАНЦЪТ ПОД РАЗПЯТИЕТО 
 

БОРИС ЦВЕТАНОВ 
 

Вера Костадинова, „Ако аз те поканя 
на танц“, изд. „Светлана Янчева-Изида“, 
С., 2022 година… 

Започвам необичайно за рецензия, но 
самата Вера Костадинова е необичайна.  
 Ето дружеския ми шарж за нея: 

Аз съм поръчала музиката, Животе!  
 И съм платила със сълзици – жълтици.  
 Свърши ли танцът, ще разтвора криле-
те  към хоризонта на волните птици. 

Тя пише лирика от малка и ако пре-
калено дълго време е мълчала, бездруго е 
било мъчително за една душа, за която 
„само белият лист е утеха“, за едно сър-
це, претърпяло хиляди несгоди, което 
пише с кръв.    

Професор Иван Бързаков, изключи-
телен познавач на поезията и сам поет, 
казва за нея, че най-характерното е, ней-
ната остра и силна експресивност. Вера 
предава на читателя своята умора от 
хорската злоба и бездушие в очите (в 
истинската литература винаги има нещо 
съсипващо – твърди пак професор Бър-
заков). 

И като истински талант, Вера не пи-
ше за себе си – всеки неин ред е 
послание.   И ето необичайното: тя не 
знае да пълзи и внушава това на читате-
ля, не знае стоене на колене, не иска 
проправена пътека, иска само път по 
който да върви, плаща цената, каквато и 
да е и с това се родее с онова вечно, за-
вещано ни  от бог Хермес: Всичко е 
движение!   Но добавя, че трябва да се 
върви към върха, не може от друго място 
да се пуска чиста мисъл. 
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А чистотата на мисълта при Вера е 
момината сълза, чиста и бистра.  Чупли-
ва като фин порцелан, Вера споделя:    

Не съм богата.   Нямам нищо.   Едно 
платно –   небе.   И едно сърце –   огнище.  

Мисля си само при една друга голяма 
поетеса, която познавах – Адреана Раде-
ва съм срещал такава експресивност :    

На кръста си голям   невидим.   Съм здра-
во прикована.   И по сърцето нямам белег,  
 защото цялото е рана. 

При Вера Костадинова има и онова, 
което толкова рядко може да се намери в 
днешната лирика – афористичността.  
 Минимум думи, максимум образност на 
мисълта. 
* Когато пътят свърши – разтвори криле.     
* Птиците се спъват по земята – трябва 
им простор.  
*  Единствено в мечтите си сме свободни.  

Естествено Вера пише и за любовта, 
която винаги повече струва от пустата 
грижа за хляба. За нея тя е готова да ходи 
по бръснач.  За Вера това най-съкровено 
човешко чувство е разпятие.    

Но не и Апокалипсис.  
Макар да я боли за болното ни време, 

в което часовници без стрелки отмерват 
мъртви секунди. При нея Разпятието е 
пътят към Възкресението. Песимизмът, 
доколкото може да обхване читателя, 
всъщност е Змеят, прободен от копието 
на свети Георги победоносец (Любовта), 
затова няма да намерите безнадеждност 
и скръб.  Освен това, за разлика от Апо-
калипсиса на Вечната книга на човечест-
вото, Вера дава изход: разтърсване по 
мъжки на този свят, който спи.    

Сега остава да видим полета на Вера 
Костадинова към хоризонта на птиците.  

Приятен и продължителен полет, 
Сърце! 

 

ЕДНА ПРЕКРАСНА ВИХРУШКА 
 

ДЖОУЗЕФ СПЕНС 
 
Пътища през световете – една толкова 

прекрасна вихрушка! Това е двуезичната 
книга на Стоянка Боянова и Минко Та-
нев „Път през светове / Road through 
worlds“, английски и български, Танев, 
издател: Cyberwit.net, Индия, 2021.  

 

Въведение 
Фантастична стихосбирка.  
Съпоставително изложение на колек-

ция стихотворения в книга с най-висок 
подбор – след конкурси, композирана от 
двама от най-значимите хайку поети, 
които светът познава, Стоянка Боянова и 
нейният съпруг Минко Танев от Бълга-
рия.  

Двамата едновременно получават ед-
ни и същи или подобни награди от 
поетични конкурси в целия спектър. 

Същността на тяхното вдъхновение, 
единение и сътрудничество, съчетано с 
творческото им и артистично извисяване 
е огромна и въодушевява драматично 
мнозина по света. Уникална съвместна 
дейност разпространява поезията им и е 
благоговейна за човечеството.  

Благородството, което мултиплици-
рат, е невероятно.  

Поетичното преливане на думите им 
призовава хармония и координация в 
стила на писане.  

 Например, същността на техния 
единен поетичен подход започва с вдъх-
новяващ текст, озаглавен „Нашата 
история“. Общо произведение с редува-
ни строфи от двамата в Konect E-ZINE в 
седмично поетично предизвикателство 
на тема „Срещнахме се по средата на 
нашата легенда, когато душата е уморе-
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на, но мъдра“, 29 Юни 2020 г. и спечели-
ло първо място. 

 

Озарени пространства  
Първата част на тази вдъхновена кни-

га със стихове започва с цикъл на 
поетесата. „През вековете“ е в началото. 
Изящното стихотворение украси стра-
ниците на Atunis Galaxy Anthology, 
антология на съвременната световна 
поезия, 2021 г. и е с „Червено перо” от 
поетично обединение POEMarium, на 
тема „Огън от желания”.   

Ето някои подбрани редове: 
Срещнахме се, когато Бог създаде световете, 
и изпълни материята с любовта си. 
После се изгубихме, защото ни разпръснаха 
по краищата на вселената. 
Аз оттогава пазя спомена за теб.  
Оттогава хиляди пъти изгряваше слънцето.  
Оттогава хиляди пъти залезе луната. 
Хиляди дни бях те очаквала, 
хиляди нощи бях те бленувала... 
На колко планети съм те потърсила. 
Колко галактики с плам съм пребродила... 
Когато се срещнахме - светлината избликна. 
Светът се разшири  
и в него останахме Бог, ти и аз. 

Неоспоримо е, че искрата на огъня 
избухва, когато галактическото търсене 
приключи и две отделни същества ста-
нат едно. Прекрасно обединение отново, 
което все още гори с удивителна светли-
на, заличила тъмнината на нощта. 
Галактическо любовно пътешествие! 

И още едно чудесно стихотворение за 
любов. Стимулира размислите ни да 
постигнем този, когото обичаме, по вся-
ко време и при всякакви доминантни 
условия. Заглавието е „Траектории“ със 
Синьо перо от POEMarium, стихотворе-
ние по цитат: „Поезията е изкуството да 
обединяваш удоволствието с истината” 
Самюъл Джонсън.  

Подбрани редове:  

Изгреви и залези. 
Забележителна е орбитата ни,  
сред пътищата във вселената. 
Реката слиза синусоидално по баира. 
На кръгове се вият щъркели.  
Дъжд вертикално пада. 
Светкавица зигзагообразно идва. 
Завиват мислите, емоциите, чувствата.  
А ти вървиш към мен направо -  
през всичките препятствия  
да ме прегърнеш. 

Квинтесенцията на любовта проник-
ва в това стихотворение с думи на 
вдъхновяваща благодат, стимулирайки 
умовете, телата и душите на двама души 
да се достигнат и прегърнат с префине-
ност и грация! Изтънчена милост!  

Наистина, медените пити от кошера 
са много вкусни.  

Стихотворението е интерпретация и 
възвисяване със следващите въодушеве-
ни редове:  

Колко хубаво говориш  
под восъчната пита на луната! 
От устните ти мед прокапва.  
Магнeтично ме привличаш  
под рояци от звезди. 
Значимостта на прелестните изрази 

привнася в семейството сладостта на 
златния досег от безценни устни с топ-
лина на прегръдка, на прекрасен и 
примамлив чар. Печели Златна звезда от  
Literature Lover's Association, конкурс № 
86, на тема „Мед“, за микропоема до 
двадесет и четири думи. Величави души!  

„След сътворението“ носи мелодията 
на незаменимо и фино нашепване, пога-
лило слуха на романтиката.  

Избрани редове: 
Затворихме вратите на всичките животи  

преди този.  
Изтрихме случки, хора и несгоди.  
Останал беше поривът един към друг да бързаме  
от сътворението Божие на световете.  
Изригна силата на магнетичното привличане.  
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Земята и Небето се прегръщаха.  
Небето слезе ниско и я обгърна цялата,  
така я завъртя, че вече няма спиране.  
Блестящи електрически светкавици се стрелнаха.  
Небето приласка Земята с най-небесни ласки  
от повърхността до течното ядро, до лавата... 
в танца на живота… 

Фантастични, нежни и докоснали 
душата стихове.  

Образността говори сама за себе си с 
хиляди думи. Това оригинално и цветно 
стихотворение е с награда от Poetry 
Planet в конкурс № 123,  на тема: „Танцът 
на живота“. Възвишена пластика!  

 

Форми и флуиди 
Втората част, включваща стихотворе-

ния на Минко Танев започва с 
„Отражения на небесния Арго“ и епиг-
рафа на Едгар Алън По: „Поезията е 
ритмично създаване на красота с думи“.  

Избрани откъси:  
Бриз от Колхида 
със златисти оттенъци 
от митични морета 
през вековете.  
Силуети на гребци  
в единен ритъм  
с песента на вълните. 
Тракийска богиня  
прославя слънцето 
над вълнолома. 
Бреговата линия  
пресъздава герои. 

Стихотворението е с „Червено перо“ 
от POEMarium по цитата на Едгар Алън 
По и изисквания от  осем до 12 реда.  

Изящни думи!  
Следващата „Небесна митология“ 

подчертава същината на благоволението 
в лунарната система на нарастващо 
преклонение.  

Избрани откъси: 
Кърви антично розата  
със слънчев трън в сърцето...  
Познах богинята на любовта и поглед свише 

я превъзнесе с лунен ореол... 
Възпявам огнения знак и нека Бог ме съди 
с небесната ми драма или фарс. 
За призрачните взривове. За ядрения гъдел. 
За сливането на Венера с Марс. 

Вълнуващи стихове с награда „Чер-
вено перо“ и признание от POEMarium 
на тема „Посвещаване”, от 8 до 16 реда. 
Включени са в антология на съвремен-
ната световна поезия, ATUNIS GALAXY 
ANTHOLOGY, 2021.  

Внушително изпълнение! 
Завладяващо е следващото „Панде-

мия Covid-19“, особено в ерата на 
вариантите  на Covid-19.   
Война с невидим враг 
през високосната година – 
без да избира стар и млад, 
душата поразила и дъха. 
Как да преминем изпитанията - 
зависи колко са големи нашите сърца. 
Музика от други времена сме, 
от небесните сфери - 
звезден прах по-стар от слънцето. 
Безкрайността е нашето отечество. 
Бог да бъде с нас, 
за да спаси живота 
и човечеството. 

Тези редове спечелиха сърцата в све-
товната антология „In MUSINGS 
DURING A TIME OF PANDEMIKC, A 
World Anthology of Poems on Covid 19”, 
Kenya,  2020,  Сертификат за отлични 
постижения в литературата, GLOBAL 
LITERARY SOCIETY, конкурс № 6,  вари-
ант до 40 думи и Сертификат за 
ангажираност от Световната здравна 
организация. Наградите красноречиво 
доказват  постиженията. 

Последно произведение в тази забе-
лежителна книга е „Вибрации“. 

Написано е във формата на редувани 
строфи съответно от Стоянка и Минко.  
Отразява съвместния им живот и отда-
деност  един на друг.  
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Със запомнящи се акценти: 
Стоянка 
Навярно Бог те e изпратил 
да те обичам, както никога не съм обичала,  
да ме обичаш, както никога преди, 
за да преливат представите с любов, 
за да се вдигат вибрациите на Земята. 
Минко 
Възвишена. Мираж почти. 
През погледа за миг премина. 
И няма как да откънти 
с ефирни стъпки на богиня. 
Стоянка 
Ти ме целуна на върха на хълма  
и мракът розов ни обгърна. 
От слънцето и тебе всичко свети в розово. 
Минко 
И всички струни в мен искрят 
в съзвучията на безкрая – 
със словеса да я извая 
над земния живот и смърт. 
Стоянка 
Прозрачен си  
и аз навярно съм прозрачна.  
През нас протича светлина. 
Минко 
И силата на приливна вълна  
почувствах в твоя порив –  
и здрачът истинското ми лице позна, 
издигна ме нагоре. 
Стоянка 
Интуицията ми подсказва, че ще бъдем заедно 
в избрано от Бога време на Земята. 
Минко 
Сърцето ми изпълни звездна кръв –  
пламти безкраят влюбен  
и хиляди слънца над нас искрят,  
за да не се изгубим. 

Динамичната поредица от прочувст-
вени откъси печели награда Купидон на 
Poetry Planet и е в планетарната антоло-
гия, “The Way We Were”, Poetry Planet, 
2020. 

Тази внушаваща благоговение книга 
от вдъхновени и наградени творби би 
трябвало да се прочете. Определено е 
интригуваща и ще озари личността и 
аурата на читателите.  

Авторите умножават действителното 
състояние на великолепие  и вибрира-
щите им думи докосват ума, тялото и 
душата. Тандемът от съпруг и съпруга 
изливат вдъхновението си на листа и 
пеят в синхрон песента. 

Невероятното мастило в перата им, 
примесено с отблясък на злато и диа-
манти подсилва духовната  рапсодия. 
Тяхното екзотично преливане  вдъхно-
вява, повдига и стимулира сетивата, 
личността и аурата.   

Двамата са сред най-необикновените 
автори, които познавам.  Не виждам друг 
до нивото и опита им за прослава на 
човечеството с проникновения език на 
обичта.  

Да прочетем проницателното им сло-
во и оценим промислите и посланията 
им.  

 

Линк към книгата: 
 

https://www.cyberwit.net/publication
s/1689 

 
 

https://www.cyberwit.net/publications/1689
https://www.cyberwit.net/publications/1689
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ЦВЕТОВАТА ГАМА В СТИ-
ХОВЕТЕ НА РАМЕЛА БОХОСЯН 

 
ИВАНКА ЛАПАВИЧЕВА 
 

Поглед върху новата стихосбирка на Рамела 

Бохосян „И в снега, и в жарта“ - 2022 г. 
 

Рамела Бохосян рисува картини – не с 
четка, а с думи. Почти всяко нейно сти-
хотворение може да се визуализира 
върху платното на художника. 

Защото Рамела оцветява думите си в 
цветове, които засилват емоционалното 
звучене на стиховете ѝ. 

Още в първото си стихотворение 
„Утрото“ поетесата споделя: „Остава 
само ти да влезеш/ с първата ми мисъл 
във картината, /да оживее тя – светът 
отново да е цял и подреден./ 

С какви багри оцветява словото си 
Рамела? Съвършена белота, сребристо, 
оранжево, нежно лилаво, ябълково розо-
во. Черният и сив цвят почти не 
присъстват в палитрата на поетесата. 

Със „съвършена белота“ – в „Изтича 
времето“; стихът ѝ е „обичане до бяло“ – 
в „Стихът ми днес“; в съня си тя рисува 
„снежнобяла булчина одежда,/ цялата в 
наболи сребърни кокичета“ – в „Рисун-
ката“; „И отново светът е бял храм“ – в 
„Навярно на снега в студените сълзи“; 
„снежинките са сребърнобели“ и „земя-
та е сребърна“ в „Рождественско утро“; 
„усещане за белота“ има в „Следпетков-
денско“; „сребърна вода“ разказва 
„Пролетна приказка“; морето за поетеса-
та е „сребърни лодчици и хоризонт“ – в 
„Следобедно“. 

Много често тя вижда света в  оран-
жеви нюанси,  мечтае в оранжево – 
„Оранжева мечта“ – „аз в оранжева рок-
ля на залезни капки“, „под клавишите – 
две оранжеви ноти“. 

В „Залезът обгръща хоризонта“ – „За-
лезът е искрен до последна капчица 
оранжево“; „Нарисувах усмихнат оран-
жев невен върху престилката на 
Слънцето“ – в „Рисунката“; „оранжево 
хвърчило“ в „Пролетна приказка“. 

Пролетта тръгва през „минзухарени-
те баири към мечтите ни“ – „С усещане 
за пролет“; „Какво е есента?! / Бакър и 
старо злато.“ - „Сезонно“; „Изплете на 
Слънцето оранжева рокля“ - в „Като 
цвете разцъфна на устните“. 

„На слънчевия сплит във тайника“ са 
скрити „кехлибарените думи“, лятото 
ни разказва своите „кехлибарени тай-
ни“- „Лятно“; „Юли е“ – месец на 
разцъфналите невени и песента на 
„оранжевата птица“ „с оранжевия глас“; 
„оранжево томително очакване“ на 
есента – в „Като за последно“ . 

Поетесата рисува и в нежнолилаво и 
ябълковорозово – в „Люляково“ - „светът 
ухае на люляк и на любов... в нежноли-
лаво свети...“ и в „Светлината има 
изящни пръсти“ – „Днес разцъфна про-
летта като булка.  

В ябълковорозово“, розов е вятърът в 
„Пролетна приказка“, „лилаво огънче“ 
пали минзухарите – в „Прозрачно е не-
бето“, лилави са надеждите за пролет – в 
„Сега, когато лилавото се свърши“. 

Червеният цвят също присъства в 
стиховете на Рамела Бохосян.  

С цвета на маковете – в „Стихът ми 
днес“ и алените плодове в съня на напъ-
пилата ябълка - „С усещане за пролет“. 

„А есента ме гали и спасява. / В жъл-
то и червено.“ – в   стихотворението 
„Сезонно“; „между червените листа 
струи Светлината“ - в „Мигновение“. 

Синият цвят неизменно е свързан с 
морето, което е „по-синьо от всякога“ - в 
„Дали ще се повтори пак“. Но когато 
поетесата „заключва зимата“ и отваря 
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вратата на пролетта – тревата става синя, 
тя е обвита в „зелена тайна“. 

Къде е черната и сива гама в цветната 
палитра на Рамела? 

Единствено в „Когато ме боли“  пое-
тесата пропуска черния цвят – „И 
заприличва душата ми на разкъсан че-
рен флаг в края на септември...“, но този 
цвят е  вик  към безкрайното море, което 
„идва“, „отива си“ и „милва“, но всичко 
прощава. А в „Сега опитомявам болката“ 
- едно от последните стихотворения в 
книгата, Рамела Бохосян подлага душата 
си във вихъра на „неуморна центрофу-
га“, която да изцеди всичко черно. 

Когато сивото е в изобилие и свърши 
лилавото, поетесата отправя към Бога 
своите лилави надежди, призовава слън-
цето да изцеди болката, а пролетта да 
рисува по „поляните на душите минзу-
хари“. 

„Рохка съм. Готова най-парещата 
багра/ да поема. /После... нека пак съм... 
шепата пръст./“ – от „Вземам шепа 
пръст.“  

Така завършва цветните си стихове 
Рамела Бохосян – една слънчева поетеса, 
която „Изплете на Слънцето оранжева 
рокля./ На Луната виолетов шал./   

Избродира руса пшеница върху яну-
арския сняг./ Един червен мак.../  

На трона на лятото нарисува посред 
зима./“.  

„И в снега, и в жарта“ – със словесната 
цветова гама на Рамела Бохосян – поезия, 
която топли и поражда надежда за един 
по-добър и по-красив свят. 

 
17.03.2022 г., Пловдив 
 

МАГИЯТА НА СЛОВОТО В 
„МАГИЯ”  НА  РОСИ  САВОВА 

 

ПАВЕЛ ВЕЛИЧКОВ 
 

Поетесата Роси Савова правилно е 
разбрала, че най-важното в едно худо-
жествено произведение е КАКВО ни 
казва  неговият творец, какво послание 
ни отправя. Но също толкова важно е и 
КАК ни го казва. С други думи доколко 
той е постигнал единство между  съдър-
жанието и формата му. Тези две неща са 
главния критерий за творческото майс-
торство на твореца. Това единство Роси 
Савова е постигнала особено ярко в сти-
хотворението  „Магия”. Ще се опитам да  
обоснова  моето твърдение.  

Темата на стихотворението е любов-
та. Главният образ е Жената. Жената – 
любима жената – съпруга,  жената – май-
ка,  жената  - творец на живота. И всеки 
един от  тези образи на жената е сино-
ним   на  нещо съкровено, нещо свидно, 
нещо трепетно желано като „изворна 
вода”, като „цветето, което дар даряват 
изгарящи ръце на либе галено”, „ като 
плод, набран по съмнало”. Тя е „любов... 
изгаряща телата”, тя е „мелодия с тих 
копнеж”,  тя е  „болка след разлъка”, тя е 
„тайна”, „истина”, „утеха” .  Така  Роси е 
показала своето майсторство да свърже в 
неразривно единство темата, идеята, 
формата, художествените средства, об-
разното и емоционалното съдържание и 
да постигне онова силно  въздействие на  
многоликия образ на жената върху 
представите и преживяванията на чете-
ца може би за цял живот. Защото 
неговото сърце, душата му трепетно 
премаляват от кристалната обич на лю-
бимата, на съпругата, на майката, която 
ражда живота, защото жената е „магия”.  

И тук градацията, като художествено 
средство, има водеща роля. Представата 
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за жената става все по-пълна, а  чувствата 
все по-трепетни. От обикновен образ, тя 
стига най-възвишената си роля – творец 
на живота. Сравненията също са гради-
рани.  А изразитостта на езика блести от 
рядко постигано изящество. Подборът 
на думите и тяхното съчетание подсилва 
естетическата наслада, която излъчва 
всеки образ на жената и говори за голя-
мото словно богатство на авторката. 
Текстът се чете с увлечение и лекота.                        

Осъзнала своята роля и значимост, 
жената заявява: 

„От древността   
пристъпвам гордо 
с тежестта 
на мъжки погледи 
и нося под сърцето си 
магията, 
наречена живот”. 
 

В тези обобщителни стихове, Роси 
Савова изказва кратко, стегнато, песте-
ливо, но силно  и завладяващо и 
основната  идея, и средствата, с които я 
изразява.  

Всяка дума е с богато и образно, и 
емоционално съдържание, в резултат на 
което пред теб застава една горда жена, с 
вдигната глава, с твърда и уверена стъп-
ка, събрала „мъжките погледи”, 
изпълнени с похотливи желания.  

Нейната осанка  излъчва онова висо-
ко самочувствие и самоуважение, че 
„носи под сърцето си магията, наречена 
живот”. Такъв женски образ няма в бъл-
гарската художествена литература.  

Това стихотворение е истински  бисер 
в стихосбирката на Роси Савова „Плете-
ница от мигове”. Да се надяваме, че тя 
ще обогати нашата поезия с нови такива 
бисери. Има и талант, и творчески ищах. 

 
Да се пише рецензия само за едно 

стихотворение вече е рядкост, освен ако това 
стихотворение не е натоварено с Вселената на 
автора. – бел. ред. 

СВЕТУЛКИТЕ НА КРАСИМИРА 
КАЗАНДЖИЕВА 

 
ПАВЛИНА ПЕТКОВА 
 
Красимира Казанджиева – име, поз-

нато ни от театралната сцена, а също 
така от гласа на Стефани Форестър и 
много други героини в сериала „Дързост 
и красота“ в продължение на петнадесет 
години. 

Стихосбирката „Набрах светулки“ 
(Издателско Ателие Аб“ - София, 2020) 
съдържа 75 стихотворения и хайку, в 
която ни представя своята поетична ду-
ша. Книгата е изповед пред любимия и 
посвещение към близките им родове и 
приятели.  

Съвсем логично е отреденото място 
на родителите й: „Аз нищо няма да забра-
вя...“ 

Бащата по принцип е пристан и при-
ятел, при когото винаги може да 
акостира и да намери своя изповедник и 
събеседник. 

Гобленът, извезан от майчините ръце 
е свята икона, в който е вложено цялото 
й сърце. 

Голямо място в книгата е посветено и 
на съпруга, неизменния другар в живота: 
„Вечно двама – като икона, / само... Господ е 
над нас!“ 

Но и: „Не ти прощавам, / че без мене / 
можеш да живееш!“ 

Важното е, че „се събирам във очите ти, 
/ и в твойто присъствие ме има“. Но пог-
леждайки в очите й ще открие „на 
дъгата, / липсващата половина“. 

Голяма част от живота на Кр. Казан-
джиева е преминал и продължава да 
преминава на театралната сцена и това 
няма как да не остави своя отпечатък в 
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нейната поезия. „Седемте черни котки“  
тя посвещава  на спектакъла „Апарт“. 

Образът на една от първите българс-
ки актриси Тодорка Бакърджиева, 
сподвижница на Левски и Ботев, тя въз-
величава в „Казанлъшка мадона“, където 
„и от твоя подвиг огън лумна, / с ореола на 
Мадона тебе украси!“ и  продължава: 
„изиграй последната си роля, / нестинарка 
изиграй в света ни грешен!“ 

С патос и вдъхновение, като родолю-
бива българка се прекланя пред 
героизма и безстрашието на майор Геор-
ги Векилски. Също така и пред таланта, 
голямото сърце, и пред всевиждащия 
поглед на художника Ненчо Балкански, 
съхранил в картините си образи, съдби и 
чувства.  

Старите приятели, старите театри и 
отминали любови, те са нейните болки, 
истини и вдъхновения. 

Усеща се носталгията й по роднинс-
ките къщи, които вече са подвластни 
само на времето и в които вече никой не 
се връща. Едва ли има някой, който да не 
изпитва болка от подобни спомени?  

Мъката по Родината, която изтлява 
безгласно, а границите са сравнявани с 
отровни змии, без които душите ни в 
духовност обща ще запеят и може би ще 
открият формулата на човека, за да 
прекрачат прага на бъдещето. 

Морето, любимото, бурното и пре-
чистващо мислите и телата е 
метафорично опоетизирано: „Поглъщам 
нектар от море / с пяна от лунна пътека“.  

Но в това морско безредие, което 
ражда пясъчни безумия, можеш да уда-
виш всичко – грижи, мисли, тъги... 

България е красива страна, но най-
малкия град – Мелник, ражда чувства и 
„сълзи горчиви от вино, / дето душата ги е 
попила“.  

Спомените от градове и държави по 
света, където авторката е гостувала, са 
омая, които не може да забрави. 

Всеки човек неизменно го вълнуват 
безброй въпроси, на които неспирно 
търси отговори. За Кр. Казанджиева те 
са, като птици, които литват, заболи 
поглед в нея. 

И завършвам с един стих от „Рели-
гия“, където авторката ни разкрива 
своите духовни желания и извисявания: 
„звезда за дом ми отворете, / до слънцето да 
бъда близо, / да виждам винаги морето!“ и 
„Ще бъда жива в светлината...“ 

За край на стихосбирката, авторката е 
включила пет хайку, едното от които 
дава име на книгата: „Набрах светулки. / 
И цветята на нощта / родиха утро.“ 

Пожелавам на Красимира Казанджи-
ева здраве, любов и вдъхновение, за да 
продължава да ни радва с творчество си 
– както на листа бял, така й от театрал-
ната сцена. 
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ФИЛОСОФИЯ  
И ОБЩЕСТВО 

 

ПАМЕТ 
 

ЗА ЛЮТИТЕ ЧУШКИ И ТЕХНИЯ 
ОТЗВУК 

 
БОРИС ЦВЕТАНОВ 
 

Преди 60 години незабравимия Ра-
дой Ралин (роден на 23 април 1922 г., 
починал на 21 юли 2004 г.) посади в са-
тиричните страници на периодиката 
(„Вечерни новини“, „Труд“, „Коопера-
тивно село“) и „Стършел“ първите люти 
чушки, от които щяхме да се появим и 
ние – цяло поколение сатирици, каквито 
България нямаше да има никога вече. 

Появиха се първите „народни епиг-
рами“, особеностите на които бяха, че 
над римувания текст имаше заглавие, 
което свързваше изпитаната от времето 
мъдрост с актуалното в момента. Поня-
кога си позволяваше да преиначава 
някоя дума, за да се постигне нов оценъ-
чен момент, разменяше думи, за да 
излезе на преден план двусмислието. 

Всичко това бе нов елемент в българ-
ската безпощадна непроучена и до днес 
дисидентска литература. 

Погромът на „Люти чушки“ помъкна 
със себе си удар върху афористиката и 
епиграмистиката ни и зачеркна извою-
ваната територия за новото. 

Мисля, че е време да се върнем към 
наследството на класика на сатирата ни. 

Нека братята и сестрите по перо опи-
тат да продължат шоуто, започнало през 
1962 г. и пометено шест години по-късно. 

 

СЪДЕБНА СИСТЕМА 
 

Извади сабя ръждива,  
изплаши баба страхлива. 
 

ТРАДИЦИИТЕ НЕ СА ТОВА, 

КОЕТО БЯХА 
 

Който е работен 
няма да бъде имотен. 
 

ЖИВОТЪТ Е ОЦЕЛЯВАНЕ 
 

Ако са ти мили рогата, 
не се бори със агата. 
 

БЪЛГАРСКА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙ-

СТВИТЕЛНОСТ 
 

Аз ваша, ти наша, 
няма кой да свари каша. 
 

РЕЙТИНГ 
 

Ако си богат 
всекиму си сват. 
 

ЗА ПОЛЗАТА ОТ ЧЕТЕНЕТО 
 

Със наука 
няма сполука. 
 

ПРОПОРЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА 

ИЗБОРИ 
 

Вчера – ни грош, 
днес – цял кош. 
 

ТЕЛЕВИЗИОННИ ВОДЕЩИ 
 

Едно си баба знае, 
едно си бае. 
 

ПАРЛАМЕНТ 
 

Докато умните се наумуват, 
лудите се налудуват. 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2022 

 

82 

 

АПРИЛЦИ – 1876 
 

ИВАН СЕВЕРНЯШКИ 
 

ЗНАМЕТО НА ПАНАЙОТ ВОЛОВ 
 

В навечерието на 1876 г. Панайот Во-
лов, апостол от четвърти революционен 
окръг, посетил град Карлово и гостувал 
на Ганю Маджареца. В неговия дом той 
видял незавършено знаме, поръчано още 
от Васил Левски. Волов поискал да бъде 
изработено друго знаме, по-малко, за 
неговия окръг. Това второ знаме било 
развято в дните на Априлското въстание. 
Знаменосец бил Стефан Начев Стоев, от 
село Синджирлии (днешното Веригово, 
Пловдивски окръг). 

Каква е съдбата на това знаме? 
През пролетните паметни дни на 

1876 г., след погрома на Априлското въс-
тание, знамето било предадено от 
знаменосеца Стефан Стоев (или от апос-
тола Панайот Волов) на овчаря Димитър 
Бояджиев от град Бяла, Русенско. Както 
пише историчката Стоянка Григорова, 
последният се опитал да предаде народ-
ната светиня в църквата, но това не се 
осъществило, тъй като свещеникът, поп 
Тетрад, се занимавал с революционна 
дейност и се страхувал турците да не 
претърсят църквата и да намерят знаме-
то. Димитър Бояджиев го съхранил и 
след Освобождението го предал на поп 
Иван, който го осветил и положил под 
престола на олтара в старата беленска 
църква „Свети Георги“. 

През 1886 г. по нареждане на Минис-
терството на вътрешните работи знамето 
било изпратено в Националния архео-
логически музей в град София. По време 
на Втората световна война то пострадало 
при бомбардировките. Така е унищоже-
на скъпата реликва на априлци. 

През 1976 г., по случай сто години от 
Априлското въстание, е направена възс-
тановка на знамето. Същата година е 

изложено в експозицията на къщата-
музей „Панайот Волов“ в град Шумен, 
родният град на апостола. 

 

ГЕОРГИ ИКОНОМОВ 
 

Георги Тодоров Икономов е роден на 
20 април 1846 г. в гр. Сливен, в някогаш-
ната Драгойчова махала. Тази махала 
била основана през 18 век от прапрадя-
дото на Георги Икономов – Драгойчо, 
дошъл тук от родното си село Кортен. 

През 1872 г. иконом Тодор с цялото си 
семейство се заселва в град Русе. Същата 
година идва при баща си и Георги Ико-
номов. Постъпва като чиновник в ком-
панията, която експлоатира железницата 
и облича железничарската униформа, с 
която безпрепятствено може да посещава 
всички пунктове около ж. п. линията. 
Той пренася нелегални кореспонденции, 
помага на преселвани от властите хора 
да се укриват. 

През 1874 г. Икономов е натоварен да 
укрепва и създава нови революционни 
комитети из страната, а през 1875 г., ко-
гато се очакват големите събития в Босна 
и Херцеговина, бива натоварен с други 
революционери да вдигне въстание в 
Старозагорско. Въстаниците трябвало да 
се съберат в местността Чадър могила, 
но в уреченото време идват малцина 
четници и бунтът се осуетява. Георги 
Икономов, благодарение на железни-
чарската си униформа успява да се 
добере до Цариград и оттам да се прех-
върли във Влашко. 

Настъпва славната 1876 година. Геор-
ги Икономов през февруари и началото 
на март работи в Сливенско, а на 17 март 
отива в Панагюрски окръг, където заед-
но с другите апостоли ходи по селищата, 
зове населението за бунт, организира 
бъдещите борци за освобождението на 
България. Взема участие в заседанията 
на Оборище. 
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Когато в Копривщица гръмва първа-
та пушка, Икономов, заедно с Волов, 
Бенковски, Захари Стоянов и други е в 
дома на Иван Тотев, където на 20 април 
се получава „кървавото писмо“ на Каб-
лешков. 

Апостолите разпределят окръга и 
всеки тръгва към определения му район. 
За Икономов е опреден пунктът Старо 
Ново село, за Волов – Клисура. Двамата 
тръгват от Панагюрище, но по пътя ги 
среща населението на Клисура, напус-
нало горящото си селище.  

Отиването им по-нататък става из-
лишно и те се връщат в Копривщица. 
Като разбират, че на много места въста-
нието е потушено, апостолите решават 
да се оттеглят към Стара планина. Ико-
номов, Волов, Бобеков и други, начело 
на 50 конника, тръгват към връх Вежен. 
А времето е ужасно – дъжд, сняг, студ.  

Под Вежен решават да се разделят на 
групи и да вървят към Дунав. Икономов 
с 9 души стига до Преображенския ма-
настир край Търново. Оттам Павел 
Бобеков и още неколцина поемат напра-
во към Дунав, а Икономов, Волов и 
учителя от Пазарджик Ангелов – към 
Бяла, с намерение да минат моста на 
река Янтра и да стигнат до Русе, където 
Икономов има много приятели. Обаче 
мостът е заварден от заптиета, и тримата, 
понеже биват издадени от един овчар, 
след като предават знамето на верен 
човек, се опитват да преминат реката. 
Придошлата Янтра пени мътните си 
води, клокочи, влече всичко по пътя си. 
Повлича и смелчаците, омаломощени от 
изнурителното пътуване през планината 
и студа. В нейните буйни води те нами-
рат смъртта си. 

За големия подвиг и саможертвата на 
Панайот Волов, Георги Икономов и Сто-
ян Ангелов напомня издигнатия край 
Беленския мост паметник. 

 

ПАМЕТНИКЪТ НА АПРИЛЦИ 
 

След потушаване на Априлското въс-
тание, близо до град Бяла, Русенско, в 
мътните води на река Янтра, на 26 май 
1876 г. загиват апостолите Панайот Во-
лов и Георги Икономов и въстаникът от 
Пазарджик Стоян Ангелов. 

До мястото на трагичната смърт, по 
идея на Стоян Заимов през 1901 г. е бил 
построен скромен паметник. По-късно 
на същото място през 1960 г. признател-
ните беленчани издигат нов паметник с 
бюста на Панайот Волов.  

Той е дело на скулптора Янко П. Пав-
лов. Характерно за неговото изкуство е 
спазването на класическите форми. 

Янко Павлов е син на свещеник. Ро-
ден е на 23 октомври 1888 г. в славното 
Панагюрище. Още от малък слуша раз-
казите за турските зверства по време на 
Априлското въстание. Първоначално се 
учи в родния си град, а след това постъп-
ва да учи в Средното рисувално 
училище в София. След завършването 
на училището, следва и завършва с от-
личен успех Софийската художествена 
академия. Дълги години Янко Павлов 
учителства в София, след което е назна-
чен като скулптор в Министерството на 
народната просвета, а по-късно в Дър-
жавната комисия под председателството 
на Димитър Страшимиров. Той му въз-
лага да изработи проект за паметник за 
първото Българско Велико народно съб-
рание в Оборище. Проектът е приет  и се 
пристъпва към изграждането му. 

Янко Павлов израства като оригина-
лен български скулптор – реалист. По 
неповторим начин той пресъздава геро-
ите на Александър Бежков и на Елин 
Пелин. В много галерии в България, 
Москва, Белград, Прага, Стокхолм и др. 
са изложени негови произведения. 

Оставил трайни следи в българската 
скулптора, Янко Павлов почина на 18 
юни 1974 година. 
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ПОЗИЦИЯ 
 

НОВАТА РЕЛИГИЯ 
 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 
 

Невъзможността да възприемаме но-
вото се корени в страхът. Страхът е 
онова състояние на мозъка, което прави 
невъзможно разумното мислене.  

Разумното мислене е продукт на 
обективното възприемане на реалността, 
анализ и информиран избор. Докато 
страхът доминира над разума, вероят-
ността за успех в намирането на 
решение на какъвто и да е било проблем 
е меко казано минимален.  

Лутащото се съзнание търси вероят-
ни развития и сценарии, изключвайки 
единствения очевиден ход. За да се пре-
одолее бариерата, която страхът поставя 
пред разума са необходими години ме-
дитация, алкохол или наркотични 
вещества, или – просто втвърдяване на 
волята. Или иначе казано – осъзнато 
желание за промяна в начинът на мис-
лене.  

Това, което възпитават в момента ме-
дии, политически партии, социолози, 
антрополози и всеки, който под една 
или друга форма успее да намери ауди-
тория, е обърканост. Тя, от своя страна,  
създава страх от вземане на решения. 

Ако за един проблем, без значение 
какъв е – политически, юридически, 
стратегически и т. н., се потърси най- 
доброто решение, то едва ли би могло да 
бъде намерено. Всеки един от евентуал-
ните участници в намирането му, в 
зависимост от собствените си идеи, въз-
питание, религия, цвят – политически 
или на кожата, дори в зависимост от 

пропътуваните километри/,  ще приеме  
различно предложение.  

Умението на медиите да насочват го-
ляма част от дадена група хора да 
приемат дадена идея или мнение за своя 
собствена, е изкуство и парадокс същев-
ременно. Или, по-скоро би трябвало да 
се формулира като манипулация на 
съзнанието на определена група хора.  

Един кратък поглед в съществуването 
на медиите ще ни убеди (надявам се), че 
от създаването си през фараонско време, 
а по-късно в римско, и още по-късно в 
Средновековна Европа и Китай, до 
„Таймс” и „Обзървър”, от CNN до BTV и 
Алфа ТВ – имат една цел. Разпространя-
ване на новини, мнения и анализи, 
придружени от реклами. Изглежда зло-
вещо. Докато четеш или слушаш нечие 
мнение, което, да кажем, не е толкова 
страшно, освен ако не става въпрос за   
„Дер Щюрмер” например, ти казват 
какво точно ти липсва на трапезата, как 
да изглеждаш, и най-страшното – как да 
мислиш.  

По-точно – как да спреш да мислиш, 
защото някой друг ще го направи вместо 
тебе. Ако си средно статистически ра-
ботник, както 90 % от населението на 
света, който прекарва не по-малко от 40 
часа седмично в трудене за набавяне на 
калории, които да продължат процеса  
на работене, а в някои не много чести 
случаи и да осигурят и всичко останало 
от което се нуждае работещият и най- 
близкото му обкръжение – семейството 
му да кажем.  

В края на работния ден работилият е 
на предела на силите си и при процеса 
на възстановяването си прекарва не по-
малко от още 40 часа седмично в гледане 
на реклами, докато стои с увиснало чене 
пред телевизора или се рови в мрежата в 
опит да се информира по някакъв въп-
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рос, който го интересува. По-вероятно е 
в края на търсенето да бъде по-объркан, 
отколкото в началото и ако е започнал 
потънал в неведение, да завърши удавен 
в неведение.  

Човешкият мозък, явно, при проек-
тирането си е бил замислен по друг 
начин, но или нещо се е объркало в про-
изводствения процес, или технологията 
по създаването му е била недостатъчно 
усъвършенствана. За това, съдя по факта, 
че е абсолютно възможно една и съща 
идея да възникне едновременно в глава-
та на повече от един човек. Има много 
потвърждения, от математически фор-
мули до патентни права. Фактът, че 
съществуват 120 точки КИ и 80 едновре-
менно, в една и съща реалност и време, 
колкото и относително да е като величи-
на, ме навежда на мисълта, че или има 
грешка в смятането на точките, или 
процесът някъде се е компрометирал. 

Тревожи ме фактът, че зад пулта с 
копчетата на ядрените бомби може да е 
седнал някой от тези, които не мислят 
много, или са неспособни да мислят.  

В хилядолетната си история човечес-
твото е стигнало до Хартата за правата 
на човека и е предпоставило, че всички 
хора са равни. След още няколко хиля-
долетия писана, а вече и снимана 
история, може би ще се стигне до реал-
ното й прилагане.  

В стремежа си да налагат объркване и 
разделение на обществата на расов, ре-
лигиозен, партиен, имотен, национален, 
етнически, дори на „корона вирус“ 
признак, медиите нямат равни.  

Ползата от разделение в обществата 
имат всички управляващи.  

В идеята на хората да се разделят на 
управляващи и управлявани има нещо 
толкова гнило, че болният мозък, който е 
успял да го осъществи може да бъде оп-

ределен като чистото Зло! Това Зло се 
мултиплицира във всяка една общност и 
в крайна сметка, рано или късно, води до 
война.  

Тази страна на Злото е блестяща въз-
можност за всички управляващи да 
извлекът дивидент, най-вече финансов.  

Войната дава невероятна възможност 
за забогатяване. Както в древността, така 
и в наши дни нуждата от война се предс-
тавя на обществата (под общества 
разбирам  народите, етносите, полити-
ческите партии и различните групи, 
които се формират в рамките на други 
групи) като някаква неизбежна форма 
на прилагане на насилие, която ще до-
веде до просперитет. Посочва се врагът – 
този, който пречи на еманацията на 
просперитета и буквално на дишането.  

Въпрос на пропаганда е оттам ната-
тък да се предостави възможността на 
неособено образованите маси да разна-
сят с пламнали от възторг очи лозунгите 
на нечии интереси, облечени в гръмки 
патриотични фрази.  

Този сценарий съществува от възник-
ването на обществата, и най-вероятно 
ще се напише нов или при окончателно-
то израстване на начина на мислене на 
абсолютно всички хора, или с края на 
самите общества.  

Управляващите продължават да про-
бутват  и към момента този неостаряващ 
в продължение на 10 000 години сцена-
рий.  

Защо работи? Защото хората отказват 
да мислят. Защо?  

Не  мисленето е в основата на всичко. 
Ако всеки осъзнава нуждата от мислене, 
за да може да прозре какво точно му 
казват управляващите, ще изчезне необ-
ходимостта от управляващи.  

В момента те си приписват заслугата, 
че мислят вместо тези, които управляват 
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и взимат най-добрите решения за тях 
самите, като дори не пропускат да из-
тъкнат нуждата на управляваните от 
управление...  

Можем да приведем хиляди примери 
за това как диктатори, царе, князе и др., 
както и политически партии са идвали 
на власт и рано или късно са се сривали 
под тежестта на  собствените си лъжи.  

В момента, в който хората разберат, 
че са лъгани и манипулирани, те отх-
върлят управлението, каквото и да е то. 
Възцарява се хаос за известно време, след 
което неминуемо следва избиране на 
същото, с надеждата да не е чак толкова 
лошо както преди. След известен период 
от време, обикновено със смяната на 
едно поколение, събитията се повтарят.  

Ако приемем, че след всяка смяна на 
властта на дадена нация тя е с една идея 
по-добра /по-развита духовно и матери-
ално по-обезпечена/, вече трябваше да 
сме в космоса откъм духовност, образо-
вание, развитие на личността и напълно 
материално задоволени. Ако, разбира се, 
можеше натрупаните негативите от вся-
ко управление да не бъдат повтаряни.  

Но, цикълът се повтаря неминуемо и 
се връщаме пак в началото, там където 
прагът на търпимост е нисък, а очаква-
нията са големи.  

Ако съществува универсална форму-
ла как да разберем кога управляващите 
ни лъжат, ще бъде много лесно да се 
отсее зърното от плявата. За съжаление, 
практиката показва, че управляващите 
винаги лъжат и мислят за собствените си 
интереси и интересите на тези, които са 
им полезни, да запазят властта си.  

Това е валидно и в обратната посока – 
тези, които прокарват интереса си чрез 
управляващите, имат интерес от запаз-
ване на статуквото. 

 

Следва продължение  

ФИЛОСОФИЯ  

НА ИЗКУСТВОТО 
 

ХАЙКУ МАЙСТОРСТВО,  
ХАЙБУН 
 
ДИМИТЪР АНАКИЕВ 
 
Какво е хайку майсторство?  
Зададох този въпрос на Хошинага 

Фумио по време на честването на петде-
сет годишнината от началото на 
неговата работа.  

Отговорът му беше: „В света около 
нас има твърде много изкуствени емо-
ции, които привличат повечето поети да 
пишат за тях. След всички петдесет го-
дини, в които съм писал хайку мисля, че 
мога да пиша всяко хайку от дълбините 
на сърцето си…“  

Какво има там, в дълбините на сърца-
та ни?  

 
* * * 
Как да развържем 
свързани души: луната 
и планината.  
 

* * * 
Говореше 
за братство и любов –  
вятърът, който отмина. 
 

* * * 
Столицата 
на моето сърце – просто един 
подострен молив.  
 

Не е лесно да се намери отговор на 
този въпрос. Какви са темите, по които 
точно ние можем да пишем? Да дълбаеш 
в сърцето си е трудна и изискваща време 
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работа за автора, но е дори по-трудно да 
извадиш на бял свят съдържанията на 
сърцето си, защото това изисква от авто-
ра да е смел. В наше време, доминирано 
от духа на конкуренцията и борбата за 
надмощие, да отвориш сърцето си и да 
представиш съдържанието му пред пуб-
лика, може да означава обезоръжаване и 
готовност за личен провал.  

 
* * * 
Две мълчания 
и два месеца се срещат 
в мечта на пеперуда. 
 
Целият поетичен процес в хайку (и в 

японските изкуства като цяло) може да 
бъде сравнен с известната будистка але-
гория „Десет рисунки върху опито-
мяването на говедо“, в които писането на 
хайку от дълбините на сърцето би съот-
ветствало на последната десета рисунка 
„Връщане на пазара с отворени ръце“. 

 
* * * 
За втора година 
събирам орехи – от тях направих 
само хайку. 
 
 

ЗА ХАЙКУ ПОЕЗИЯТА 
 

ИВАНКА ЯНКОВА 
 
Хайку поезията отдавна е преминала 

всички граници и е една глобална фор-
ма на изкуство и общуване. От началото 
на 20-ти век досега, тя завоюва определе-
но място в световното поетическо 
пространство. 

Хайку възниква през 16-ти век в Япо-
ния като елитарно изкуство.  

Хай означава игра, а ку – стих, стро-
фа. Но отдавна сътворяването на хайку 
не е само забавление, а сериозно твор-
ческо занимание.  

Хайку има многовековен път на раз-
витие. Корените му са в японската 
литературна традиция и във философи-
ята на Дзен будизма, която възприема 
човека като неразделна част от природа-
та. А природата, вселената е цялостен 
организъм, в който всичко се променя 
всеки миг, но и най-малката частица от 
този организъм съдържа в себе си цяло-
то. Можеш да видиш света и в капчица 
роса, и в урагана, като в един миг е съ-
щото, а в другия не е, и после пак е 
същото. И който може да улови мига и 
да го изживее, той е щастлив, слял се е с 
него, съпреживял го е.  

А пък ако го е запечатал и в слово, то-
ва вече е сполука.  

Хайку поезията отразява и е продъл-
жение на различното японско стихо-
творчество – танка, верижни стихове – 
ренга.  През 16-ти век се стига до кратка-
та поетическа форма хайку - моностих 
от 17 срички – 5 – 7 – 5, в които има рит-
мика, но не и римуване. Има и сезонни 
думи и паузи. Новаторите – модернисти 
М. Шики, С. Огивара не са смятали, че 
трябва да се спазват изцяло каноните, 
защото това е външна характеристика, а 
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същността на хайку е преди всичко в 
духовната атмосфера и настроение, кое-
то създава. 

Поетът, който прави хайку и му се 
„случва“, е „вътре и отвъд нещата“. Той 
тръгва от конкретен факт, случка, пре-
живяване, видени в оригинален, нео-
бичаен ракурс в реалния свят. С езика на 
думите разгадава знаците, които ни дава 
природата. Но в този реален свят може 
да се крие и въображаемото и нереално-
то. Стига поетът да има сетива, 
чувствителност да го види и отрази. Той 
откроява два пласта – единият е външен 
и идва от съзирания детайл, картина, 
миг - образ, а вторият – вътрешен, който 
е свързан с невидимото, ирационалното 
в този свят. Поетът оставя „отворен об-
раз, незавършен“, с определени „асо-
циативни пространства“. 

Хайку трябва да бъде естествено, 
спонтанно, без излишни думи, да има 
недоизказаност. И разбира се нещо, кое-
то да прави читателя съавтор, да го кара 
да съпреживее мига и да го интерпрети-
ра по свой начин. 

Както казва японският класик М. Ба-
шо хайку „прилича на върбова клонка, 
докосната от лека вълна, която в момен-
та се люлее от бриза“.  

Правенето на хайку изисква майстор-
ство, метафорична образност в широкия 
смисъл, подход и начин на възприемане 
на света, близки до този на хората от 
Изтока. Да се получи сливане на субекта 
и лирическия Аз, пряка връзка с приро-
дата, при което „думите са изчерпани, а 
смисълът продължава“, и „стихът свър-
шва, но мисълта е безгранична“, защото 
тази поезия говори с езика на мълчание-
то. Важното е да се подчертае, че няма 
хайку без добра поезия. При японците 
хайку е свързано и с калиграфията и 

живописта, което допълва концентрира-
ната словесност.  

 

Зимен вятър – 
скри се сред бамбука 
и утихна. 
… 
Листопад. 
Наблизо и далеч 
се чуват водопади. 
… 
Не забравяй 
вкуса на самотата 
сред бялата роса. 
 

М. Башьо 
 

Утринна мъгла 
рисува 
мечти на минувачи. 
… 
Тишина 
Впива се в скалите 
писък на „цикадия“ 
 

Й. Бусон 
 

Есента си отива. 
Махат тревите 
за сбогом. 
 

К. Иса 
Нощ – съд за лед 
изпълнен с бяла тишина. 
Ти и аз. 
 

Сейсенсуй 
  

Битува мисленето, в това число и сред 
хората от литературните среди, че да се 
„пише“ хайку, е нещо просто, едва ли не 
много лесно, и на всеки му се отдава. И 
това е така, защото не се познава същ-
ността, духът на хайку, а се възприема по 
неговата външна, формална страна – 
тристишие – 5 – 7 – 5 и т. н. Затова има 
много тристишия, които са имитация на 
хайку. 

За правенето на хайку според Башьо 
е необходимо „първо да се научат пра-
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вилата, а след това да се забравят“, което 
разбира се е условно. Поетът трябва да 
има богат личен опит, дълбоко познание 
и сетивност, както и холистичен поглед 
към света.  

Хайку не е концентрация, сентенция, 
описание, разказ, а е миг – образ, настро-
ение, многопластовост, многозначност 
на възприемането и за разлика от писа-
нето на класическа поезия, обекта трябва 
да е видян, усетен, съпреживян. Когато 
„се случва хайку“ трябва да се потопим 
„в същността на нещата“, както препо-
ръчва М. Башьо. 

Към хайку поезията проявяват инте-
рес все повече хора от различни страни и 
континенти. И най-впечатляващо е, че 
тя е разбираема поезия, защото се доб-
лижава най-много до невербалните 
изкуства като живопис, графика, фотог-
рафия и други, които не се нуждаят от 
превод. 

В нашата страна хайку, според някои 
автори се свързва с поета Иван Методиев 
и с оглавяваното от него движение „НА-
ВА“ през 80-те години на 20-ти век. Но 
още по-далече опира в древната култура 
на размирния Балкански полуостров – 
кръстопът между Изтока и Запада, с 
многопластова култура и може би в пра-
българските ни корени, което сякаш ни 
обогатява генетично с източни нагласи 
за по-цялостно и интуитивно възприе-
мане на света.  

Българските творци, пречупвайки 
през призмата на самобитната наша 
духовност и традиция, на най-доброто 
от източната и западната хайку култура, 
изграждат свой оригинален поглед към 
света, отразяващ нашата природа и емо-
ционален живот. 

Българската хайку поезия вече има 
свое място в световната литература. Тя 
присъства в много международни анто-

логии, конкурси и други значими проя-
ви. Създаденият пред 2000 г. Български 
хайку клуб, който пред 2008 г. прераства 
в съюз и хайку клубовете в отделни гра-
дове от страната, популяризират тази 
поезия. Проведената през месец юли 
2005 г. в София трета конференция на 
Световната хайку асоциация, с участието 
на най-известните хайку поети от петте 
континента на нашата планета, бе пот-
върждение за приноса на българската 
хайку поезия в световната хайку култу-
ра.  

Пловдивският хайку клуб посрещна в 
града на тепетата участващи в конфе-
ренцията творци и проведе с тях 
литературно четене. Бе издаден и пър-
вият сборник „Прагове“ с творби на 
пловдивски хайку поети – 2005 г. 

Мисля си, че в този наш забързан и 
агресивен 21-ви век, в който има много 
пречки за комуникацията между хората, 
а сега и безумна война, хайку поезията 
със своята магнетична краткост, многоп-
ластова образност и концентрация на 
мисълта може, по пътя на мълчаливото 
внушение, да разкрие по-дълбоко красо-
тата в природата и човешкото общуване 
и да ни направи по-добри. А това не е 
малко. 
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ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА  
 

ГРАНИЧНОТО ИЗКУСТВО 
 

ДАР 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

война – 
птиците се завръщат, 
пролетта не 
 

 
 

* * * 
празно гнездото 
на Синьокракия рибояд4 – 
няма място  
за доверчивост  
и в птичия свят 
 

 

                                                                        
4 птицата е известна с доверчивостта си 

Пеликанът –  
учуден 
пред ракетния кратер 
 

* * *
моят дар от сърце -
сини и жълти цветя...

      какво безсмислие
 

 
 
Из "Кръстопът на сънищата", изд. gabriell-e-lit
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НА КОЛЕНЕ ПРЕД ЕМОЦИИТЕ 
 

ДАРИЯ ГЕОРГИЕВА, 14 г. 
 

 
 

картина: Дария Георгиева 
 

От лъжи в презренията хорски 
способна съм със шепи да грабя, 
да пропадам в мислите повторно 
само миг след като се изправя... 
 

„Всичко...всичко ще бъде наред!“ - 
заговарят ме несбъднати пиеси. 
Търся прегръдки за мен и сълзите 
по дирята на изгубените си адреси. 
 

Зад погледа ми благ – кошмари, 
браня части от немирните слова. 
Емоциите ми – прозрачна скица, 
по която драскам с капка синева... 
 

Осъдена заради пулса си сподавен 
като първокласничка да сричам. 
В безчет сърца от студ неразгадани 
фрагмент от болката да заобичам. 
 

Със зората вечно звезди да ухажвам 
и възпяла сетивата си да потреперя. 
Дъжда бленуван без помен да жаля, 
докато мечти в очите негови намеря... 

НАШИЯТ ИЗБОР 
 

ИЗЛОЖБА „ТРИ ЦВЯТА“ НА 
ГРЕДИ АССА 

 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Греди Асса – едно име, което е позна-
то на мнозина любители и ценители на 
визуалните изкуства, в частност на мо-
нументалната живопис… 

Бях приятно изненадана, когато в 
средата на април в един новинарски 
сайт прочетох, ведно със съобщения за 
военните действия в Украйна, покана за 
изложба. Наречена е „Три цвята“. А 
името на автора е Греди Асса, чиито 
творчески изяви от години следя с осо-
бен интерес. 

Галерия „Интро“, ул. „Самуил“ №28.  
Едно пространство, твърде тясно за 

художника, но пък уютно и познато за 
любителите на живописта – сгушено в 
сърцето на столицата, в средата на ули-
цата, приютила изкуството, както никоя 
друга. 

 

 
 

Трите цвята, върху които акцентира 
проф. Асса са жълто, синьо и черно. Но 
не само цветовете формират посланието 
и изживяването при непосредствено 
общуване с творбите. „Тази изложба ме 
кара отново да съпреживея това, което 
виждам, чувствам и това, което не искаме 
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да видим. Не искаме да има война. Няма 
аргументи за трагедията на милиони 
хора…“. 

Да, не искаме да виждаме страдания 
и болка, и смърт и разрушения. И по-
лесно е да затворим очи, и по-лесно е да 
не мислим за това, че войната бушува в 
Европа, на крачка от нас и в нея загиват 
хора – като нас, които довчера са имали 
същите домове и мечти, проблеми и 
стремежи, а днес имат само две – оцеля-
ване и свобода… 

Откриването на изложбата очаквано 
предизвика голям интерес не само зара-
ди името на автора, но и заради 
посланията, закодирани в представените 
картини. Трите цвята са жълто, синьо и 
черно – цветовете на Украйна и войната, 
посякла със своето черно синьото на 
небето и жълтото на полята, чрез онова 
„танково“ зелено, което се получава при 
смесването на синьото и жълтото.  

 

 
 

Картините са създадени със смесена 
техника – гваш, темпера, маслени бои и 
носят характерния за автора замах и 
сила при изграждането на композицията 
и образите, наситени с вътрешна емо-
ция. 

Експозицията е съобразена с прост-
ранството на галерията, като включва не 
малко средни и големи по формат твор-
би, които все пак могат да се нарекат 
„малки“, спрямо онези, които очакваме, 
познавайки неговото монументално 
творчество.  

Тук ще видите един нов за автора 
носталгично-личен ракурс, насочен на-
вътре, съзвучен с дълбокото човешко 
преживяване и с оценката на твореца за 
цивилизационния избор, пред който сме 
изправени както като общество, така и 
като индивиди в сложния, жестокопро-
менящ се свят, в който живеем.  
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Защото – ако в една мирна среда е 
нормално и морално да подкрепяш ми-
ра, то в условията на реална, агресивна 
война няма как да бъде подкрепено не-
що, което вече не съществува. 

Картините са рисувани в период от 
осем години, още от времето, когато 
започват сблъсъците на майдана в Киев, 
Донецк и Луганск, последвани от анек-
сирането на Крим от Русия. 

 

 
 

„Синьо и жълто – смесват се и се полу-
чава едно танково зелено… един народ не 
може да бъде заличен; това не са единици, а 
сплав, която не може да бъде унищожена. 

Войната ще нарисува една нова Герни-
ка… Трябва да направя тази изложба, 
защото иначе тя ще тлее в мен. 

Мисля си Украйна като една плодородна 
държава и с едно синьо небе, което сега става 
тъжно и черно, замъглено от пушеци... 
Жълтото е слънце, пшеница, царевица, ече-
мик… и русите коси на украинките...“  

Това споделя художникът в кратко 
интервю за БНР. 

Греди Асса е роден през 1954 г. в Пле-
вен. Завършил е ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ със специалност „Монумен-
тална декоративна живопис“. Заедно с 
Андрей Даниел, Божидар Бояджиев, 
Вихрони Попнеделев, Недко Солаков и 
Филип Зидаров през 1985 г. създават 
неформалната група „Градът“. 

Професор е в катедра „Мода“ при 
Националната художествена академия 
от 2003 г., като е заместник-ректор и ръ-
ководител на катедрата от 1999 г. През 
2011 участва на Венецианското биенале. 
Има над 80 самостоятелни изложби. 

 

 
 

Изложбата е благотворителна, с пос-
редничеството на Българския червен 
кръст, като средствата ще бъдат изпра-
тени в помощ на Украйна.  

Експозицията е изложена от 14 до 30 
април. 
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ИЗЛОЖБА „ДОМ“  
НА ТАМАРА ТУРЛЮН 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Тамара Турлюн – едно напълно не-
познато име сред ценителите на 
изкуството в България. Името на една 
млада художничка от Украйна, напра-
вила своя избор – да остане в родината 
си, за да подкрепи народа си в най-
тежките дни на физическо и морално 
насилие, дни, в които на пръв поглед 
изглежда, че надеждата е стъпкана от 
танковете и разстреляна от ракетите на 
агресора, но и дни, в които маските на 
окупатора окончателно падат, за да отк-
рият грозното лице на една вековна 
имперска завоевателна политика. 

 

 
 

Тамара Турлюн е в едно от бомбоубе-
жищата на Киев, които хиляди гражда-
ни са превърнали в свой дом, а тя 

превръща кътче от него в класна стая, 
където продължава да преподава на сво-
ите ученици рисуване, апликация,  
живопис… и устойчивост. 

Проектът „Дом“ представя ежеднев-
ната артистична практика на Тамара по 
време на войната, един вик за осъзнаване 
на невъзможната реалност, но и за сли-
ването й с живота, с убеждението за 
победата му над смъртта и унищожени-
ето и със стремежа към заедност с цялото 
човечеството, способно на емпатия и 
ангажираност срещу насилието. Един 
вик, ярък знак за съществуване – на из-
куството и надеждата – дори там, където 
изглежда невъзможно да бъдат намере-
ни. 

Изложбата „Дом“, представена в сто-
личната галерия Музей „Борис Христов“  
е арт проект, създаден именно там, в 
бомбоубежището, в което тя се опитва да 
съхрани сакралното усещане за дом, за 
нормалност и надежда чрез своето из-
куство и гражданската си позиция.   

Куриран е съвместно от Нана Мелко-
нянц, Ксения Талалай и представители 
на музея. 

В Европейската нощ на музеите, 14 
май, изложбата е открита с видео обръ-
щение на художничката в 20.00 ч., а 
експозицията остава отворена за посети-
тели до 23:00 ч. 

Другата възможност да се докоснем 
до усещането за „Дом“ в условията на 
война е на 16 май от 11:30 ч. до 17:30 ч. 

След преодоляването на мерките за 
сигурност, посетителят влиза в уютния 
вестибюл на музея и е поканен да слезе 
надолу, по стръмно тясно стълбище. И 
остава запленен от гласа и вербалното 
послание на Тамара – едно съвсем младо 
момиче, което гледа на своята лична 
трагична семейна история и на избора 
на своя народ – да се противопостави на 
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агресора дори с най-ценното – невинния 
живот на децата. Тя е от Донбас и избо-
рът й, както и изборът на стотици 
хиляди нейни сънародници е белязан 
душевни и физически рани. Но е напра-
вен, преживян и неотменим. 

Експозицията е аранжирана в три 
малки зали и съдържа общо 30 експоната 
– 28 картини-апликации, едно пано и 
естетически подредените дървени фи-
гурки – играчки, изработени от 
художничката и нейните ученици, при-
ходите от които са предназначени за 
фондация „Върни се жив“ в подкрепа на 
украинската армия. 

 

 
 

Опустошени гнезда, като домовете на 
украинците от окупираните територии. 
Ще се завърнат ли птиците? Ще цъфнат 
ли отново цветя? 

 

 

В ракетните кратери намираме отго-
ворите. Защото цветята цъфтят. 

Разточително-напористи… 
 

 
 

Или самотно-обрулени… 
 

 
 

Натежали от смърт и от скръб… 
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Възстановяването на усещането за 
дом може да отнеме години, така както 
са необходими години, за да порасне 
едно дърво от развалините, зейнали за 
миг. 

 

 
 

Промяната на разрушението е неиз-
бежна, необратима. Но не е присъда, не е 
край – а само начало на нещо различно. 

И това личи от изобилното разнооб-
разие в тези черно-бледи форми, в 
неизкоренимото чувство за пролет – 
бодлива и непредсказуема в своето вели-
колепие. 

 

 
 

За мен, посещението на тази скромна 
изложба бе именно това – връщане на 
усещането за пролет. Щастлива съм в 
своята възкръснала цялост и благодарна 
на Тамара затова, че изпод отломките на 
разрушения си свят тя върна целостта на 
моя свят. 

 
 

Всеки посетител може да отнесе със 
себе си и една от дървените играчки – 
принос към фонда „Върни се жив“, в 
подкрепа на който работи Тамара Тур-
люн. 

 

 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2022 

 

97 

 

СЯНКАТА НА ВЯТЪРА 
 
АЛЕКСАНДРА ИВОЙЛОВА 
 
На участниците в изложбата  
„Полъх от Изтока“ 
 
*   *   * 
бамбукови листа 
художникът рисува 
сянката на вятъра 
     на Детелина Тихолова 
 
*   *   * 
цъфнала сакура 
в очите нищо друго 
цъфнала сакура 
     на Николай Пенчев 
 
*   *   * 
и лунният диск и сенките 
в свои далечни посоки 
прозорец от хартия 
     на Александър Телалим 
 
*   *   * 
мелодия  
йероглифът разговаря с душата 
с гласа си от туш 
     на Венелина Петкова 
 
*   *   *
полъх над тръстиките
разбулва тишината
шакухачи
     на флейтиста Кристиян Симеонов
 
 
 
 

ИЗЛОЖБА  
„ПОЛЪХ ОТ ИЗТОКА“ 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 
След анонса за изложбата „Полъх от 

Изтока“, който направихме в онлайн 
изданието на списанието по материали 
на Български хайку съюз и след пречист-
ващото преживяване, което поражда 
непосредственото съзерцание на твор-
бите, получих стиховете на Александра 
Ивойлова, публикувани по-горе. 

И картините от експозицията полу-
чиха онова ново дихание, от което 
понякога се нуждаем, за видим зад при-
видността множеството слоеве, които се 
разлистват при всяко отместване на ми-
сълта и погледа като безкраен калей-
доскоп. 

Луната през бамбукови листа… Или 
сянката на вятъра? 

 

 
 

Детелина Тихолова 
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Детелина Тихолова 
 

Гарван върху сянката на Луната…
Или полъх от птичи криле?
 

 
 

Детелина Тихолова 
 

Луната, в клоните на сухо дърво… 

Или мигът преди бурята? Всяко докос-
ване на четката върху листа оставя 
неповторима диря. Но колко ефимерна 
е тя? Колко нюанси на движението – на 
ръката, на ума. Всяко от тях е една раз-
лична реалност, в която Детелина 
Тихолова ни води… Всяка от тях е едно 
медитативно  преживяване, неуловимо 
като сянката на вятъра. 

Цъфнала сакура… Цветно великоле-
пие, постигнато с туш и два цвята. И 
очите виждат само това…  
 

   
 

Николай Пенчев 
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Дори, когато то не е всичко...    

Дори, когато триумфът на живота 
пищи с глас на птица и дракон.

 

   
 

Николай Пенчев 
 

Голямоформатните рисунки на Ни-
колай Пенчев поразяват със своето 
изящество и декоративност, като спират 
дъха, преди да позволят на зрителя да 
продължи, или да го приковат задълго 
пред онова мимолетно усещане за кра-
сота и вечност, без което животът губи 
своето очарование и поносимост.  

Така отново стигаме до медитативна-
та същност на източното изкуство и 
осъзнаването на мига в неговата безк-
райност. 

Прозорец от хартия – през него виж-
даме духа на буквите в невероятните 
хайги на Александър Теллалим – едно 

напълно ново изкуство, което има душа-
та на оня, който следва с четката 
пътеката на живота…  

 

 
 

Александър Теллалим 
 

 
 

Александър Теллалим 
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Да, познаваме източната хайга, онази, 
при която четката на поета-калиграф 
изписва хайку с изящни йероглифи и 
продължава пътя си върху хартията, за 
да довърши диханието на стиха в карти-
на. Но Александър Теллалим решава, че 
и нашата азбука може да бъде изписана 
калиграфски и хайку да получи нов 
живот върху листа – едно ново творение, 
един нов облик на думите, които раж-
дат/пораждат красота в съзерцанието. 

 

 
 

Александър Теллалим 
 

Кой ще запълни дупката, която про-
зорецът дълбае в плътта на дома? И 
какво остава зад сянката на Луната?  

Дали онази сингулярност в себе си, 
която ни пронизва и поглъща и която се 
опитваме да запълним с неща отвъд 
ежедневното оцеляване?  

Или онова, което е важно за тържест-
вото на живота – простото присъствие на 
близост и любов… 

 
 

Александър Теллалим 
 

Какво виждаме зад привидността на 
едно отсъствие… И не е ли празнотата 
на пространството онова, което предиз-
виква то да бъде изпълнено? 

 

  
 

1., 2. – Венелина Петкова 
 

И тук стигаме до надсетивното възп-
риятие на изображението на думата, до 
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едно непонятно за европееца изкуство, а 
именно – истинската източна калигра-
фия, при която „йероглифът говори с 
душата“… 

За мен то е непонятно – и като есте-
тика, и като информативно съдържание. 

Затова ще използвам поясненията на  
авторката за значението на изображени-
ята: 1. Живот Път; 2. Искрено сърце; 3. 
Буда сърце… 

 

  
 

3. Венелина Петкова 
 

Животът-път, или Пътят – онова дъл-
боко източно разбиране за същността на
изменчивостта, което се корени в даоиз-
ма, а може би идва от още по-ранни
източници и времена винаги ме е очаро-
вало и до голяма степен е част от самата
мен… Искреното сърце – нима това не е
всичко, към което се стремим – първо, в
общуването си с най-близките, после –
ако е възможно, в общуването си със
света… и трето, може би най-трудното –
при разбирането на самите себе си…
Буда сърце – или – онова, което е в края
на Пътя-живот, онова, което идва с Иск-
реното сърце… Пътят на пробуждането,

който изчиства сърцето и ума, който
води до уважението към Живота във
всичките му форми, който води до оно-
ва, към което се стреми новото световно
обществено съзнание – уважение към
Планетата и отговорност за нейното
бъдеще… Пътят, който тръгва от дълби-
ните на времето, минава през нас, за да
достигне ефимерните форми на бъде-
щето… Или може би онова, което се
крие зад триптиха на Венелина Петкова
е друго – и просто трябва да чуем мело-
дията на йероглифа, който говори на
душата с гласа си от туш.

Това особено разбиране, което веро-
ятно ще остане недостъпно за повечето
от нас, съвсем не е необходимо, за да
усетим духа на изображенията от след-
ващите нейни рисунки.

Те покоряват с изчистената форма,
родена от вдъхновеното просветление,
резултат на мигновена или дълбока ме-
дитация.

 

 
 

Венелина Петкова 
 

Понякога, мигът на просветлението 
ни спохожда дори в ежедневната забър-
заност, но ние рядко улавяме, рядко го 
разбираме и още по-рядко успяваме да 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2022 

 

102 

 

извлечем от нея надвременното усещане 
за преходност и да му се насладим. 

 

 
 

Венелина Петкова 
 

Изложбата „Полъх от Изтока“ се
осъществи с подкрепата на Клуб „При-
ятели на Япония“ в рамките на
Пролетните дни на японската култура в
България. 

Тя се реализира по идея на Зорница 
Харизанова, секретар на БХС, която е 
и неин главен организатор, а куратор 
на експозицията е Венелина Петкова. 

Подобна изложба на картини, реали-
зирани само с източен туш, се провежда
за първи път в България, може би защото
Пътят на четката и Пътят на хайку не се
съчетават лесно, но те са част от живота и
творческото вдъхновение на авторите.

Изложбата е новаторска и интересна,
защото представя твърде различни тех-
ники на изразяване, непознати на
широката културна общественост в Бъл-
гария – традиционна и съвременна
калиграфия (изписана с канджи или с
кирилица), хайга (рисунки, съчетани в
едно картинно пространство с хайку
стих) и рисунки с туш (сумие или суми-
нагаши), подчинени на Пролетта, като
тема и сезон.

ЗА ДУШАТА НА ДЪРВОТО 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Една изложба, в която се вплитат 
много изкуства – дървените скулптури 
на Таня Иванова Цанова и пастелните 
рисунки на Александра Ивойлова, чиято 
еманация прелива в нейните хайку и 
стихове, в които се отразява душата на 
природата. Експозицията е организира-
на в двете помещения на Галерия-
книжарница София Прес /ул. „Славян-
ска №29/ и е отворена за посетители от 
27 май до 10 юни.  

Още първото съприкосновение с 
творбите кара посетителя да остави 
външния свят вън от ума си и да потъне 
във формите и очертанията на Дървото. 

 

 
 

Авесалом 
 

Душата на дървото ни посреща 
фронтално, изкарана вън от контекста 
на клоните, тя вие, изтръгвана ежеднев-
но от дървесните стволове, отсичани 
клони, изпепелени гори. Душата на дър-
вото стене и моли – да бъдем добри. 
Десет миниатюри, всяка с отделно лице, 
цвят, индивидуалност, зад която можем 
да усетим и белезите на сградите, и про-
менливостта на сезоните и стихиите… 
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Те дават облика на нашата, човешка 
среда, на отпечатъкът ни върху приро-
дата. И някъде тук, върху първия сняг, 
през мъглата, ще видим и птичите стъп-
ки по пейките… 

 

 
 

И още там виждаме и „истинските“ 
жилки на дървото, онези, в които някога 
са текли жизнените му сокове – изваяни 
и извадени на преден план от ръцете на 
скулптора, който им дава ново начало, 
нов път в небитието след смъртта на 
ствола. 

 

 
 

Благовещение, Таня Иванова Цанова 
 

Тук отново стигаме до двузначното 
усещане за природа и изкуство на Алек-
сандра Ивойлова, за да осмислим целия 
спектър на внушенията, чрез които сме 
подвластни на природните промени. 
Уловените мигове на хайку, които реф-
лектират в изображения върху хартия. 

 

* 
дърво 
пред моя прозорец 
от него изгревът извира 
 

* 
расте пред мен 
дръвчето – учи ме 
на търпение 
 

* 
пролетен полъх 
тишината ражда 
новата си музика 
 

* 
цъфнала вишна 
любовни думи 
забравени 
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* 
порой 
побеляха 
сенките на вишните 
 

* 
окапал липов цвят 
три циганки на зазоряване 
премитат лятото 
 

* 
навлизаме от сянка в сянка 
под старите чинари - 
от храм във храм 
 

* 
в тополата 
златен вятър 
този октомврийски следобед 
 

* 
лист след лист 
пожарите на есента 
угасват 
 

* 
първи сняг 
на пейката в парка 
птичи следи 

 

За мен тези стихове, поставени като 
част от експозицията имат различен 
смисъл от оня, който биха имали само 
като поетично-медитативно преживява-
не; тук те са ключ към вътрешния свят на 
художника, но и към света през неговия 
поглед, към света вън.  

Ето какво споделя Александра Ивой-
лова: „Всяко дърво със своя характер, със 
своята „личност“, към чийто изказ се 
стреми изграденият образ. Пролетната 
светлина и очакването във възраждащата се 
природа, ярките багри и екзотика на лято-
то, зрелостта на многоликата есен преди 
черно-бялата зимна графика… Вятърът, 
реката, морето, здрачът, слънчевият ден – 
там са дърветата, там е дървото, индиви-
дуално, единствено сред останалите. 

Експресия на един дъх или рисунък, кой-
то търси детайла, просто щрих или 
наслагване на пластове в дълбочина, препок-
риващи се – като всичко, което се натрупва 
във времето. Експерименти с нови техники 
и възможности на материала – сух пастел 
върху хартия. Целта е резонанс в мисълта и 
емоциите на зрителя. Още един жест в 
духовното пространство на човека“. 

 

 
 

Есен винаги, Ал. Ивойлова 
 

Трудно е да се говори за рисувалната 
техника в едно експозе, което не дава 
възможност на четящия да види непос-
редствено щриха, наслагването на 
цветовете, „дъхът“ на ръката и вятъра на 
замаха, с който пастелът моделира обра-
за върху хартията. И все пак – не може да 
не усетите спокойствието на есента, оно-
ва безвремие, което носи цвета на 
листата, паяжинната нишка, уловила 
слънцето и полумрака между стъблата… 

Или фантазията на зимата, оставила 
само очертанията на клони и стволове, и 
на сухата земя между тях.  
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Фантазия с дървета, Ал. Ивойлова 
 

И сенките, породени от надигащата 
се мъгла, която ще се превърне в слана и 
суграшица.  

 

 
 

Сезоните на вятъра, Ал. Ивойлова 

Истинското докосване до Александра 
Ивойлова може да се постигне само чрез 
нейните „движещи се“ дървета.  

 

 
 

Сезони на вятъра-2, Ал. Ивойлова 
 

В тях бушуват бури, и ако след това 
има миг на съзерцание, то това съзерца-
ние е продукт на отминалата буря. 

 

 
 

Край Дунав, Ал. Ивойлова 
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Нека се спрем и на усещането за река, 
вода и утро – зараждане, отмиране и 
есен. Защото, не само вятърът е въплъ-
щение на движението, но и водата – 
другата стихия, която вае земята, а оттам 
– и дърветата, и кръговрата… 

 

 
 

Усещане за река, Ал. Ивойлова 
 

 
 

Тишината на есента, Ал. Ивойлова 

По-различна в своите послания е Та-
ня Иванова Цанова. За нея Дървото е 
същността на живота, строителят на 
Земята – такава, каквато е днес – като 
планета, и като Дом на човечеството. В 
него е душата на човечеството, закоди-
рана като традиция, мъдрост, хармония 
и любов. 

 
 

 
 

Златна сенчица, Таня Иванова Цанова 
 

 В това изображение любовта е закри-
ла и нежност, а всяка следа на длетото е 
ласка, но и пътечка в плътта на материа-
ла, който не е мъртъв, а е продължението 
и душата на новата форма. 

Художничката споделя, че „Дървото 
на живота“ е вечен символ от древността 
до днес. „Без него земята би се превърнала в 
пустиня. Както човекът, така и дървото се 
ражда, живее и умира. Народът често срав-
нява дърветата с хора: „Майчица – златна 
сенчица”, „Крушката не пада по-далече от 
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дървото”, „Дърветата умират прави” и т. 
н. Дървото вдъхновява поети и художници 
със своята жизнена сила, от дърво са изграж-
дани олтари на църкви, то е възпято в много 
песни. В моите скулптури от дърво откри-
вам заключените в него образи, те изобра-
зяват майчинството, любовта, но и стра-
данието, вик за помощ, който отсеченото 
дърво отправя към хората. 

Отсеченото дърво се преражда в топли-
ната на огъня, и в изкуството. Нека да го 
съхраним!“ 

Много топлина съхраняват скулпту-
рите на Таня Иванова Цанова! И това не 
е само топлината на изкуството, но и 
струящата от него човечност, изразена 
като емпатия. 

 

 
 

Ранена птица, Таня Иванова Цанова 
 

Раната на разцепения дънер се прев-
ръща в рана на изобразеното – болката 
на дървото се процежда през болката на 
ранената птица, за да достигне зрителя и 
да закове своя вик в душата му. 

И, преди да стигнем до онази съпри-
частност, която ни подтиква към нещо 
повече от сливане с емоционалното със-
тояние на другия или от когнитивното 
разбиране на проблема му, нека отново 
погледнем към дънера, превъплътил се в 
животно: 

 

 
 

Тюлен на брега, Таня Иванова Цанова 
 

Усещането за безпомощна тромавост, 
за уязвимост и жертва връхлита зрителя. 
Тюлен на брега, или дървесен корен в 
прибоя. Изящното полиране придава 
блясък на дървесината, като мокра кожа. 

Фигурите от експозицията имат и 
друго послание, те ангажират далеч от-
въд свързаността ни с природата и 
отговорността ни за планетата и нейното 
бъдеще. Да, „отвъд“, защото основното 
послание е към Днес. А само ако спасим 
Днес, ще можем да се погрижим за да-
лечното Утре. 

Тук и днес срещаме бежанците – ужа-
сът и любовта, и същата онази уязвимост 
на жертвата, и същата болка – на скуп-
чени, вкопчени едно в друго тела, които 
в своята заедност получават утеха, и си-
гурност и бъдеще… Но остават самотни, 
изолирани, страдащи, ако не бъдат от-
къснати от своите изгорели храмове, ако 
не бъдат приети и не получат своя нов 
Дом… 

Пространството на галерията остава 
наситено с емоцията на посланията. 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2022 

 

108 

 

 
 

Бежанци, Таня Иванова Цанова 
 

 
 

Дом, Таня Иванова Цанова 

Вербални и знакови, обемни и двуиз-
мерни, те оставят в съзнанието в своята 
цялост и вплетеност, в своята красота и 
безбрежност. 

 

 
 

Изгреният храм, Таня Иванова Цанова 
 

Таня Иванова Цанова изведе бежан-
ците от опожарения храм и им даде дом 
в дома си. И това тя направи извън из-
ложбената зала, отвъд – в реалния живот. 

И това излизане на изкуството отвъд 
рамките на херметизма на Храма; вкар-
ването му в Дома е нещото, което може 
би ще ни преведе от Днес към Утре. Ще 
ни даде онова, истинското, от което се 
нуждаем след годините на изолация, 
причинена от пандемията, след десети-
летията изолация, вследствие глобалната 
мрежа, след дехуманизацията, която 
ежедневно преживяваме вследствие на 
това, че сме човеци, тровени от внуше-
ния и пропаганди, изгубили изконните 
си корени и чувства, и съзнание. 
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НА ФОКУС 
 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО 
 

НАЦИОНАЛНАТА ИКОНА  
НА УКРАЙНА 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 
 

Дните минават и светът става все по-
неразбираем, поне за мен. 

Вселената се приближава с бързи 
крачки – все по-прекрасна и готова да 
разкрие тайните си, а човечеството, в 
голяма своя част остава все по-неготово и 
неспособно да приеме светлината на 
стремителния научно-технически прог-
рес. И демократичните ценности. 

Все по-малко мога да събера в едно 
информациите за…  

Предстоящата колонизация на Марс, 
обявена от Илон Мъск за 2050 г., най-
новите снимки на телескопа Джеймс 
Уеб, който обикаля в хелиоцентрична 
орбита и „виси“ спрямо Земята на ми-
лион и половина километра в точката 
Лагранж 2, за да изследва дълбините на 
космоса, включително като търси земе-
подобни екстрасоларни планети.  

И, докато търсим условия за живот 
вън от Земята, докато унищожаваме 
изследователските си сонди, за да защи-
тим евентуалните извънземни форми на 
живот от себе си, в същото време уни-
щожаваме не просто с лека ръка живота 
на ближния си, а и с особено настърве-
ние, и с някаква първична, необяснима 
жестокост. Докато част от човечеството е 
готово да тръгне към звездите, за да тър-

си братя по разум, друга негова част е 
готова да унищожи собствените си бра-
тя, собствената ни цивилизация. Ако не 
се подчини на новия диктатор, чиито 
апетити все повече растат. Докога?! 

Казват, че способността да твори из-
куство е отличителната черта на нашия 
вид; онова, което отличава Homo sapiens 
от останалите същества на земята. На-
шият вид е и единственият, който има не 
само способността, но който и фактичес-
ки е унищожавал напълно други био-
логични видове. Имаме способността и 
нагласата да унищожи живота на плане-
тата такъв, какъвто го познаваме. 

Дали изкуството не ражда унищоже-
ние?! Не мисля. Но изкуството може да 
ни извади от непосредственото ни обк-
ръжение, то ни прави способни да въз-
приемаме една несъществуваща реал-
ност. И това ни пречи да осъзнаем колко 
крехка може да бъде действителната 
реалност. Прави ни неспособни да ги 
разграничаваме. Дали?! 

Бих искала да мисля обратното – че 
изкуството може да спре унищожението, 
като ни покаже именно връзката между 
реалността и въображението; както и 
зависимостта на въображаемите светове 
от онова, което е „тук и днес“. Онова, 
което рушим. Или онова, което градим. 

Днес искам да представя един творец, 
който с произведенията си в областта на 
литературата и живописта, както и със 
собствената си личност и житейска съдба 
успява да даде силен тласък на своя на-
род по пътя му към самоопределение и 
свобода – украинския поет, художник и 
политически деец Тарас Шевченко, ко-
гото неслучайно наричат „Национал-
ната икона на Украйна“.  

Една личност, която гради основите 
на украинската нация. 
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БИОГРАФИЯ 
 

Тарас Шевченко е може би най-
известният украинец – поет, художник и 
политически деец. Литературното му 
наследство се смята за основа на украин-
ската литература, макар да е оставил 
произведения и на руски език. Той се 
смята и за един от първоучителите на 
българската поезия с оглед влиянието, 
което е оказал върху творчеството на 
Петко Славейков и Любен Каравелов. 

Шевченко се ражда в семейство на 
крепостни селяни. Остава без родители 
на дванайсетгодишна възраст. Работи 
усилено като пастирче, но също така 
помага на местния свещеник и учител. 
Учи изобразително изкуство в родния си 
край. Неговият помешчик Павел Енел-
гардт го прави придворен живописец – 
първо във Вилно, а след това в Санкт 
Петербург. Там талантът на Шевченко 
силно впечатлява елита на интелиген-
цията в Русия. Големият творец-
живописец Карл Брюлов откупва свобо-
дата му, а даровитият младеж става 
негов студент в Художествената акаде-
мия. Издържа се с гравюри, картини и 
портрети. 

В столицата на Русия и започва своята 
литературна дейност, като пише пре-
димно на украински език, за което поема 
редица критики от властта и руските 
литературни критици. По онова време 
украинският език не е бил признат като 
отделен език, а е наричан „малоросийс-
кото наречие , или – още по-обидното –  
„мужицки език“. 

Шевченко често се връща в родината 
си, където се сблъсква с реалностите на 
закрепостените си роднини и приятели. 
Славата му на художник и поет го свърз-
ва и с украински поети и интелектуалци, 
но, както и с представители на местното 
дворянство, които му симпатизират. 

Най-плодотворният и щастлив пери-
од от живота му е между 1840 и 1847 
година, когато излизат негови стихос-
бирки. През април 1846 година става 
член на тайната украинска организация 
„Кирило-Методиево братство“, в чиято 
програма са идеите за украинско нацио-
нално възраждане, за славянска 
конфедерация, демокрация и социално-
то равенство (включително отпадане на 
крепостничеството). През 1847 г. повече-
то членове на организацията са 
арестувани и наказани за дейността си, 
включително Шевченко – заради лите-
ратурните му произведения, писани и 
издавани на украински език. 

Наказан е с военна служба в Орската 
крепост (в планината Урал), без право да 
пише и рисува. Той нарушава забраните, 
за което е арестуван втори път и заточен 
в днешен Казахстан, където продължава 
тайно да рисува и пише. Освободен е 
през 1857 след смъртта на император 
Николай Първи, но остава под наблюде-
ние на тайната полиция до края на 
живота си.  

Един от последните му проекти е 
Буквар на украински език наречен 
„Южноруски буквар“ за ползване в не-
делните училища, който печата в 10000 
екземпляра на собствени разноски.  

Въпреки че самият буквар не нару-
шава никакви закони и цензурата не го 
спира от разпространение, Руската пра-
вославна църква го обявява за еретичен и 
затваря неделните училища, които го 
продават. Умира през 1861 година в 
Санкт Петербург, няколко месеца преди 
отпадането на крепостното право в Ру-
сия. 

Първите преводи на поезията му на 
български език са от 60-те години на 19 
век, направени от Любен Каравелов и 
Райко Жинзифов.  
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ТВОРЧЕСТВО 
 

ПОЕЗИЯ 
 

Казват, че неговата поезия ражда ук-
раинската литература.  

Казват, че неговите стихове пряко са 
повлияли и българската национална 
литература през Възраждането. Да, той е 
приеман за първоучител на българската 
поезия, с оглед влиянието, което е оказал 
върху творчеството на Петко Славейков, 
Любен Каравелов и Райко Жинзифов, 
като последните двама са и първите не-
гови преводачи на български език. 

Интересен е фактът, че поезията си 
пише на украински език, а прозата – на 
руски. Но, все едно какви изразни средс-
тва използва, неговите произведения и 
героите му винаги говорят езика на 
справедливостта и родолюбието. 

 

ОМАГЬОСАНА 
 

Широк – бушува Днепър, стене, 
мотае вятърът сръдни - 
върби огъва той зелени, 
издига пенести вълни. 
 

А горе месецът пустинен 
се мярна в облачния мрак 
и сякаш члун5 в морето синьо 
изплува и се гмурна пак. 
 

Не са пропели и петлите - 
безмълвна е околността, 
бдят кукумявките в горите 
и скърца ясенът в нощта. 
 

превод Нико Стоянов 
 

*** 
Вятърът с леса говори, 
шушне със тревата. 

                                                                        
5 члун, (укр.) - сал 

 

Плува лодка по Дунава 
сама по вълната. 
Плува лодка, с вода пълна, 
никой я не кара, 
та и кой ли да я кара - 
няма го рибарят. 
Тя доплува до морето, 
а то я подхвана, 
разлюляха я вълните – 
треска не остана… 
 
*** 
Къс е пътя – като пътя 
лодки по вълната – 
на сирака до чужбина, 
а там… до бедата. 
Добри хора – вълни хладни – 
ще го попремятат; 
после ще се чудят: що ли 
плаче от обида? 
А изчезне ли сиракът - 
няма и да видят… 
 

Санкт Петербург, 1841 
 

*** 
Седя в неволя и безмълвен, 
самин, от всички отчужден; 
и с мъка търся да намеря 
тоз, който би разбрал и мен. 
Стремих се истина да диря 
из человешки род голям, 
но туй, което найдох в него 
срамувам се да кажа сам. 
Така живота се надсмея 
над мен и моята съдба, 
и скръбно младостта ми мина 
със бури вечно във борба… 
За туй, което е живяно, 
добро да кажа - ще сгреша; 
и пак ощ търся да открия 
пред някой своята душа. 

 

сп. „Листопад”, г. 1, кн. 29, 30 март 1914 г. 
 

превод: Стоян Дринов 
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ХЛАДЕН ЯР 
 

Всеки има своя мъка 
и тегло проклето. 
И аз имам. Вярно, чужди, 
но гризат сърцето. 
 

Някой може би ще каже: 
на кого е нужно 
туй, което е заспало, 
днес да се събужда? 
 

Яр, например – та към него 
няма днес пътека, 
струва ти се, не е стъпвал 
тук човек от века. 
 

А замислиш ли се - спомниш: 
път е тук минавал 
от манастира на Мотра, 
та до Яр преславен. 
 

Някога Яр бил е лагер 
бунтовен, хайдушки – 
хайдамаците във него 
чистили са пушки. 
 

Сбирали се нощем, сякаш 
от кръста свалени, 
син с баща и брат със брата 
във борба свещена 
грозно за мъстят на ляха 
за тегло и мъка… 
 

Де изчезна, път човешки, 
къмто Яр утъпкан? 
 

Сам ли с тъмен лес зарасна, 
или посадиха 
тук дървета - да не дойде 
някой в нощи тихи 
за съвет: какво да правим 
с пановете нови, 
с тези ляхи местни, що са 
на всичко готови? 
 

Никой няма да те скрие! 
 

Железняк тук броди 
и към Уман гледа, чака 

Гонта да си доде. 
 

Не, не крийте, не тъпчете 
светите закони, 
не наричайте велики 
страшните Нерони! 
 

Царските войни свещени 
вие не славете, 
че самички не знаете 
що вършат царете, 
а крещите, че давате 
душата си щура 
за отечеството!… Мила 
овнешка натура! 
 

Глава слага на дръвника, 
а защо - не знае; 
че отгор на туй мръсникът 
и Гонта ругае: 
„Хайдамаците са банда, 
разбойници черни. 
Петно в нашата история…” 
 

Лъжеш, кожодеро! 
 

Разбойникът не отива 
да умре свободен, 
да разбие оковите, 
що са на народа 
сложени от вас… Сина си 
той не ще убива, 
за край роден не разбива 
сърцето си живо. 
 

Вий сте гарвани проклети, 
вие сте бандити! 
 

По какъв закон човешки 
вие, паразити, 
със земята наша обща 
и с хората клети 
търгувате? 
 

Пазете се! 
Добре се пазете. 
 

Ще излъжете децата 
и слепеца-брата. 
Но бог няма да излъже 
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никой на земята! 
 

Ще настане ден на радост, 
на мъст и разплата. 
Откъм Хладен Яр ще тръгне 
огън по земята! 
 

Вюнишча, 17 декември 1845 
 

НА МАЛКАТА МАРЯНА 
 

Ти расни, о моя птичко, 
мое ало цвете, 
ти цъфти, доде животът 
не разбий сърцето, 
доде хора не проникнат 
в тихото местенце. 
Дойдат ли - и ще откъснат 
росното цветенце. 
Нито младите години, 
в красота увити, 
ни кафявите очици, 
от сълзи умити, 
ни сърцето ти моминско, 
що тъй тихо бие - 
от очите ненаситни 
няма да те скрият. 
Злото вред ще те намери 
и в сълзи горещи 
мъки адски ще узнаеш, 
бога ще кълнеш ти. 
Цветенце неразцъфтяло, 
мило, не цъфти ти! 
Увехни, доде сърцето 
бие неразбито. 
 

Вюнишча, 20 декември 1845 
 

*** 
Минават дни, минават нощи, 
минава лятото; шуми 
лист пожълтял; без капка мощ е 
сърцето, мисълта ми спи 
и всичко спи. И аз не зная 
живея ли, или се мая 
и доживявам сетен час - 
ни плача, ни се смея аз… 
 

Съдбо, де си? Съдбо, де си? 
Никаква те няма… 
Щом добра не ти се дава, 
дай ми зла, но само 
да не спя, щом ходя, боже, 
да не се подмятам 
като никому ненужен 
гнил пън по земята. 
Дай ми, дай да поживея, 
хората да любя! 
Не дадеш ли…нека огън 
земята погуби! 
Страшно е да си в окови, 
да умреш в неволя, 
но по-горко е да спиш ти - 
и да спиш на воля - 
да заспиш на веки-вечни, 
без следа отминал 
да не знаят дали жив си, 
или си починал… 
Съдбо, де си? Съдбо, де си? 
Мъката ме гложе. 
Щом добра не ти се дава, 
дай ми зла, зла, боже! 
 

Вюнишча, 21 декември 1847 
 

*** 
Щом умра, ме погребете 
нейде на могила 
посред степите широки 
на Украйна мила, 
та скалите над водата, 
Днепър и полята 
да се виждат, да се чува 
как реве реката. 
 

Щом помъкне от Украйна 
Днепър към морето 
кърви вражи - аз тогава 
планини, полета 
ще оставя, ще отида 
чак при бога в рая 
да се моля. Дотогава 
господ аз не зная. 
 

Погребете ме, станете, 
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прангите счупете, 
с вражи кърви свободата 
щедро наръсете. 
И в семейството велико, 
свободно и ново 
не забравяйте, спомнете 
и мен с добро слово. 
 

Переяслав, 25 декември 1845 
 

превод Димитър Методиев 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
 

Винаги съм мислила за Тарас Шев-
ченко като за поет, писател и бунтар – в 
изкуството и живота. Но, признавам, не 
съм мислила за художника Шевченко, 
макар по образование той да е именно 
такъв – ученик на Карл Брюлов в Петер-
бургската художествена академия. 

 

 
 

Автопортрет, маслени бои, 1840 г. 
 

С удоволствие открих именно тази 
негова страна – живописта. Едновремен-

но изящна и смела, провокативна, нату-
ралистична, но и романтично възвисява-
ща и вглъбена – като хвърлена ръкавица 
срещу установените порядки на едно 
общество, изначално лишило го от сво-
бода в най-основното й значение...  

И като вик за разкрепостяване.  
Освобождаване – духовно и полити-

ческо; разкрепостяване на изкуството от 
вкостенени канони и светско благоприс-
тойнство и на една основна обществена 
прослойка, от която произхожда самият 
той – крепостното селячество на имперс-
ка Русия от робското безправие, в което 
се намира. 

 

 
 

Момче-модел, картон, сепия 
 

И страдание – изразено с цвят, фор-
ма, жест, избор на модел и тема… Едно 
счупено, болезнено изящество, уловено 
и изтървано движение, загатнато бъде-
ще, или липсата му. Разхвърляност, 
която навява мисли за хаос, разруха, но и 
за някакво зараждане и начало… 
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Модел, картон, маслени бои 
 

В изкуството му виждаме изобилие от 
ярки, но и от приглушени багри, от за-
помнящи се образи, носещи отпечатъка 
и на характеристичните белези на опре-
делена група, и на личностната си 
индивидуалност – пулсиращият живот.  

И природата, която може да бъде и 
яростна – като несправедливост и гнет, и 
медитативна – като откровение и изпо-
вед, проникновение и красота. 

 

 
 

Лунна светлина, акварел 
 

 
 

Лунна светлина, акварел, 13,8 х 31,8 см. 

 
 

Пожар в степта, акварел, 21,4 х 29,6 см. 
 

Трудно е да се прецени големината 
(формата) на медията, върху която рису-
ва. В този смисъл е почти невъзможно да 
усетим истинското въздействие на про-
изведенията му извън реалната им 
експозиция в зала. И все пак, ето ги – 
прекрасната Гадателка, великолепната 
Катерина – всяка в своето натурално 
обкръжение: 

 

 
 

Гадателка, хартия, акварел, 26 х 20 см. 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2022 

 

116 

 

 
 

Катерина, маслени бои, 93 х 76 см. 
 

Те изглеждат едновременно мону-
ментални, с изобилието от изящни де-
тайли и почти като миниатюри от сред-
новековен манускрипт. 

 

 
 

Одалиска, акварел, 18 х 20 см. 
 

Творбите на Шевченко ни пленяват и 
с разнообразието на сюжети и въобра-
жение. Те са портрети, образи, рисувани 
от натура, пейзажи, но и сцени от фолк-

лора, от античната история и митология, 
както и от съвременността на художника 
– негови наблюдения и лични преживя-
вания. 
 

 
 

Смъртта на Сократ, акварел, туш, гваш, перо, 
24 х 32 см. 

 

В тях виждаме многопластовост на 
изживяването и стихийност, която е 
трудно да бъде овладяна. А може би сти-
хийност наслоена, нагнетена и очакваща 
своето бурно освобождаване. 

 

 
 

Нарцис и нимфата Ехо, см. техника,  25,4 х 
21,5 см 
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Художникът сред приятели, см. техника 
 

 
 

Селско семейство, платно, маслени бои, 60 х 
72,5 см. 

 

 
 
Буря, акварел, 17,8 х 28,7 см 
 

Като се абстрахираме от размера и 
вида на използваната медия за основа 
(платно, картон, хартия), от техниката и 
материалите за рисуване, от предмета и 
сюжета на изобразяваното и от пътя на 
възприемането и отразяването му от 
автора, видим за ценителите на изкуст-
вото остава един ярък, безспорен талант. 
Но и оня силен, неукротим дух, и оня 
стремеж към свобода – и чрез овладяното 
разчупване на формите, и чрез уловено-
то разхерметизиране на техния вътре-
шен живот, който продължава отвъд 
пространството на картината, вълнува и 
провокира въображението и е една сил-
на връзка на въздействие между твореца 
и неговата аудитория. 

И през този портал в тъканта на вре-
мето продължава да струи енергията на 
Шевченко, която вдъхновява поколения-
та в техния поход към независимост. 

 
Текст и подбор на произведенията:  

Габриела Цанева 
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ПЪТЯТ ПРЕЗ ВРЕМЕТО 
 
Живописните произведения на Тарас 

Шевченко обикновено са изложени в 
Националния музей в Киев, но сега, в 
дните на война, те са опаковани така, 
както по времето на нацистката окупа-
ция на Украйна, за да бъдат предпазени 
от унищожение. 

Но това не е пречка дигиталните об-
рази на неговите картини да шестват 
успешно по света. 

През март, само дни след руското 
нашествие в Украйна, в редица градове в 
Северна Америка се организират излож-
би, които представят творчеството на 
един от най-обичаните украински ху-
дожници.  

Експозицията носи името „Потапяне 
в Шевченко: Душата на Украйна“, а ку-
ратор е продуцентът Валерий Костюк. 

„Шевченко винаги е популяризирал укра-
инците, украинските идеи, украинската 
култура, украинския език.  Той винаги е 
мотивирал  народа си да се бори за своята 
култура и никога да не забравя историята 
си.  

Надявам се да  успеем да дадем възмож-
ност на хората да разберат какво е 
украинската душа, да накараме публиката 
да изпита емоциите на Шевченко, в допъл-
нение към визуалните му произведения“, 
казва Костюк.  

И нека с тази мисъл и надежда за-
вършим нашето представяне. 

 
редакционна статия 

 
 

 
 
 

ГОСТУВА НИ 
 

ГАСТРОЛ 
 

АСЕНОВГРАДСКИ  
ХАЙКУ ПОЕТИ 
  

д-р Александра Кирева 
 
***  
оранжев залез 
стопли пролетния ден 
слиза нощта 

 

***  
селото цяло 
затрупано със сняг 
комините пеят 

  

***  
пътят пред мен 
вече е кратък 
забавям крачките 

 

***  
песен в тъмата 
приливи и отливи 
на самота и спомени 
 

Иванка Янкова 
 

***  
камбанен звън … 
тишината се скри 
в храма 
 

***  
чужда земя 
дори на слънцето 
му е студено 
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***  
първа целувка 
стопява се ледът 
под нозете ни 
 

***  
кукувица 
отмерва времето 
всички сме тленни 
 

д-р Лиляна Райчева 
 

***  
плясък на криле 
дочувам в мъглата 
просветва лъч 
 

***  
стоя на брега 
сянката ми плува 
но не отминава 
 

***  
розови градини 
дядо върви сред тях 
лицето му свети 
 

***  
времето днес – 
скъсено до миг 
като хайку стих 
 

Славка Ставрева 
 

***  
чаша чай 
времето в такт 
с лунната соната 
 

***  
в протегнатата ръка 
на просяк пуснах монета - 
лептата на вдовицата 
 

***  
две перца върху 
сухо листо 
краят на пътя 

София Филипова 
 

***  
унило слънце 
наднича през прозореца 
смътни спомени 
 

***  
гълтахме с тебе 
снежинки до насита 
не се задавихме 
 

***  
в чинията е 
само една риба 
ще ни стигне за цял живот 
 

***  
стопи се границата 
на хоризонта 
гледа ме око на гларус 
 

Христо Ке Пела 
 

***  
несезонно 
долитат и отлитат птици 
на аерогарата 
 

***  
в празните очи на наркоманина 
обратната страна 
на луната 
 

***  
селски къщи 
пусти птичи гнезда 
под небесната стряха 
 

***  
дали да изперем 
окаляния сняг 
а, деца ? 
 

Подбор: Иванка Янкова 
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ТЕ ОБИЧАТ АСЕНОВГРАД 
 

АСЕНОВГРАД 
 

На тоя ъгъл някога бе входът на театъра. 
Тук имаше смокиня и гръцко кафене. 
На тая маса сядаше по залез вятърът 
във пардесюто си от бяло кадифе. 
От покривите вечерта се спускаше 
в прекрасната си рокля, със златни обеци, 
от черните яки на сивите си блузки 
врабчетата я дебнеха като крадци. 
Под клоните на явора минаваха близначките, 
в широките си шапки приличаха на гълъби, 
от купола на църквата луната като врачка 
чертаеше пред тях блестящите си стълби. 
Пред шадравана дълго свиреше латерната 
на къдравия Джорджо вечерното танго 
и Евтали минаваше – фаталната, неверната, 
косите ú заливаха смълчаното ларго. 
Тя спираше красива и загадъчна пред вятъра, 
с последния файтон напускаха града, 
а старият часовник затваряше театъра 
и сваляше с бастуна си звезда подир звезда. 
И сенките се срещаха на тоя ъгъл някога... 
Тук бе на детството ми целият пейзаж, 
когото ветровете откраднаха, съблякоха, 
погребаха – и го превърнаха в мираж! 
 

Екатерина Томова 
 

АНАТЕМАТА 
 

Днес не ми се говори за предания. 
Ще налея по една малка мастика 
и ще седнем с моите вечни приятели 
около бързо събрана трапеза 
на припек. 
 

Някъде долу ще се движи градът, 
ще се смеят, ще се разхождат хората. 
До Анатема свършва ежедневният път 
и започва към планината погледът. 
 

На Анатема като на сетния ден 
ще похапнем, ще пийнем, 
ще си кажем думата. 

После пак ще сложим товара на гръб 
и ще тръгнем надолу 
през гора от люляци. 
 

Елена Диварова 
 

ЗДРАВЕЦ ОТ АСЕНОВА КРЕПОСТ 
 

Вземи диханието в тази китка здравец, 
вземи небесен лъч от моите очи – 
на този поднебесен трон 
най-царствената тишина мълчи. 
Асеновата крепост като кораб 
се плиска над зелените вълни, 
кипи наоколо Клокотнишката битка - 
от върхове, дървета и скали 
пропадат рицари и византийци. 
Погребва ги дълбокото дере 
и камък над главите им тежи – 
над пропасти, над робства, над разруха 
Асеновата крепост се държи. 
Летят край куполите литургийни птици 
и плава като кораб през море Асеновата крепост. 
Планината се плиска в хоризонта и реве 
и всеки бор е българин в земята, 
издигнал сабя срещу врагове... 
Ти взе от мене здравец и внезапно 
камбаната вековна проеча: 
с два пръстена от планината златна 
Родината на крепост ни венча. 
 

Никола Гигов 
 

ЕХО ОТ МЪЛЧАНИЕ 
 

Аз не съм те измислила в тъмното 
и не съм те живяла насън. 
Беше истинска, жива и сбъдната, 
беше всичко, което не съм... 
Като спомен не бях те отгледала 
от слепени парчета живот. 
Ти във гърлото беше заседнала – 
доброволно оставах ти роб. 
И се втурвах по пътя ти стръмен, 
все нагоре, нагоре вървях... 
Но не ме разпозна и се върнах 
като дъх, като вик, като грях. 
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И не знаех дали съм сред живите. 
Скрита в мисли, с тревожни очи 
се събирах и вярвах, че има те. 
… Ако си ехо защо мълчиш? 
 

Емилия Петрова-Зъбова 
 

ОДА ЗА ЕСЕНТА 
 

Есен мистериозна, 
достоен войн на 
сенките. 
Отдаваме ти почит 
да ни подариш 
сълзата си 
и да разкажеш своята 
мъка. 
Оставаме в твоята 
власт, безмълвни и 
очаровани от 
наметалото, 
с което ни обгръщаш 
топло. 
Не се разбулвай 
и със сладост лека 
проникни чак до 
корените ни, 
като топлина от 
изпечени кестени, 
да ни вдъхнеш една 
друга надежда, 
да се сгреем с любов! 
 

Антонио Стазола 

Превод: Емилия Зъбова 
 

ODE ALL’ AUTUNNO 
 

Ti rendiamo omaggio, 
autunno misterioso, 
degno guerriero 
d’ombre, 
che ci fai dono della tua 
lacrima 
e ci racconti la tua pena! 
Al tuo passaggio 
restiamo muti, 
e sbalorditi dal tuo 

mantello 
che ci scivola addosso 
caldo. 
Tu non ti distrai, 
e con lieve dolcezza ci 
penetri 
fin nelle radici, 
come il calore delle 
caldarroste, 
ad insegnarci 
un’altra speranza, 
a riscaldarci d’amore! 
 

ЛОЗА 
 

И както да ме режете и кършите, 
филизите ми ще пораснат пак. 
Разлистена от корена до вършето, 
ще зеленея от зори до мрак. 
 

А раните от острието хладно, 
отронили сълзи от кехлибар, 
ще се затворят бързо и отрадно 
ще залюлеят новия ластар. 
 

От лоното на чернозема топъл 
към хладния лазур се извисих. 
И приглушен бе първият ми вопъл 
от вятъра, когото приютих. 
 

Като змия ще те обвия здраво 
във прилива на пролетна мъзга. 
И в зимен скреж, и в лятната жарава 
ще те притискам с винена тъга. 
 

През есента – засмяна, утаена – 
ще те прогледна с гроздови очи. 
И в кипнала от дрождите вселена 
ще ти е сладко. И ще ти горчи. 
 

Светла Караянева 
 

НЯКОЙ НА НЕБЕТО  

СВИРИ НА ПИАНО 
 

Музика в Градината вали на капки – 
ноти. 
На Душата ми клавишите натиска някой. 
Не натиска – гали... 
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Помилвана. Притихнала. Докосната. 
Душата като никога е цяла. 
Разсъмва се... 
Розите в Градината потръпват. 
Ангел е дошъл да ги погали. 
Усмихват се насън в роса от капки – 
ноти. 
Някой на Небето нежно свири на пиано. 
На Земята музика вали... 
 

Рамела Бохосян 
 

АКО АЗ СЪМ ДЪРВОТО, 
 

останало в здрача само, 
ще разлистя клони за малката птица 
да има къде да се скрие. 
Ако аз съм цветето, 
опънало шия нагоре 
ще подаря на пчелата дъха си 
да го отнесе надалече за някого 
в капката мед. 
Ако аз съм човекът, 
когото си чакал, 
да помълчим, 
да изпратим заедно залеза – 
той в някакъв кратък миг 
прилича на изгрев. 
 

Стефка Тотева 
 

ЧЕШМАТА 
 

Тази чешма, 
до която пътят залита 
и минава през няколко залеза, 
пак ме чака там, на открито, 
камък вкопчила в черната пазва. 
И ме кани 
с тиха песен изплакана 
на моята си амнистия – 
живота да ми върне отнякъде 
и душата ми да почисти. 
Да измие праха и чернилката, 
да сложи ред в тънката струя… 
Пред чешмата ще коленича – 
до болка ще се събуя. 

Ще ме носи пак тихият ромон 
към момичето с плитка през рамо. 
И редят се капки и спомени. 
И е тихо – 
до незабравяне. 
 

Славка Зашева 
 

СКИТНИЦА 
 

Душата ми се сви от тичане! 
Сега мълчи и си почива. 
Ала с жарта на малка скитница 
пак облаците в мене срича. 
Понякога догонва вятъра, 
а друг път през глава се крие. 
Пътува винаги за някъде, 
подобно весело хвърчило. 
Тя винаги е нежна, искрена. 
Усмихната, ръка протяга. 
Дори когато съм потисната, 
с прегръдката си ме надбягва. 
Щом с поглед кротък заговори, 
отново пак за път се стягам. 
Като написано писмо е, 
с което моят сън си ляга. 
Душата ми е пъстро птиче, 
криле за дълъг път разтворило. 
Гнездят мечтите ú обичащо... 
И в тях се смея, без да споря. 
 

Спаска Попова 
 

АСЕНОВГРАД 
 

На Йордан Кожухаров 
 

Градът на цар Иван Асен – 
пресечна точка с меч и огън. 
Сега е светло озарен 
във незабравен кът от Бога. 
Присъстват знаците 
в икони и скали, 
опазвани през векове с омая. 
Легенди, тайнства, саги и борби, 
преплетени във шепота на Чая. 
А ти докосваш всичко със дъха си, 
със словото градиш вселена чиста. 
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Вечерник пролетен край тебе ръси 
като дъждец отронен цвят и листи. 
Градът и след русото лято е в плен 
от светлината – пастелна и кротка. 
И мъдър е тихият есенен ден 
с неуловима въздушна походка. 
А засветят ли бакърено тревите 
върху шарената черга на баира, 
ще затъгува лятото, 
ще запримира 
по сребърните струни във косите… 
 

Цвета Михайлова 
 

ЕЛЕГИЯ 
 

И си мисля - един ден 
ще съм жилав корен, 
в ръцете на ветровете. 
Недодялан, чепат клонак 
на самотна скала в сянката. 
Лепка в ботушите на съдбата. 
Срутена каменоломна. 
Зелено листо на суха бреза. 
В тиха дъбрава- на реката бързей. 
Грешка на звездоброеца. 
Изгубен петак. 
Непозната антика. 
Или стенобойно оръдие, 
ако има стени както сега 
…между хората. 
 

Радка Атанасова-Топалова 
 

ВРЕМЕ 
 

Ще се отбивам пак, ще се отбивам 
на спомена в залязващия здрач. 
Дойдох за миг. Дойдох и си отивам 
среднощ като нестихващ плач. 
Бих искал само да си поговорим, 
че цяла вечност премълчах 
с тъгата на самотни метеори, 
с безброй звезди и звезден прах. 
За себе си сега ще ти разкажа, 
че много малко споделих. 
Препускайки след сенки и миражи 

превърнах болката си в стих. 
Но миналото няма да възкръсне. 
Притихнал е вселенския парад. 
Сега е вече много късно 
и няма връщане назад. 
Почакай ме край нощния прозорец. 
Там тъмно е от чакащи очи. 
Когато тишината заговори 
ще помълчим. Ще помълчим. 
В безкраен път, в безкрайна върволица 
прелитат птиците без глас. 
И, ако кацне на перваза птица, 
да знаеш, че това съм аз. 
 

Ради Радев 
 

ЕНЬОВДЕН 
 

Щурците – 
чуваш ли щурците? 
Вопъла, замръкнал в две крила. 
С листенца как докосват се брезите – 
утихващи, 
по-призивни след миг. 
Над хълма светъл взор, 
безмълвен 
и съживени пръстите... 
Дали ще сме виновни? 
Как близо, 
колко искрено 
небето вещае древния си код – 
космически, 
неразгадани символи. 
Омайник-стрък ни прекадява 
и изтриваме сълзите на трева. 
 

Милена Стоянова 
 

ОБЪРНИ СЕ С ГНЯВ НАЗАД 
 

Обърни се с гняв назад, 
когато много си обичал, 
избягал от душевния си ад, 
едно любимо име сричал! 
Не можеш да си хладнокръвен, 
когато някой те предава 
и потъпкал си душа безмълвен , 
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а искрите са раздухали забрава. 
Обърнат ли ти безразлично гръб, 
бъди гневен, не прощавай! 
Застанеш ли на кръстопът, 
гаси пожара и веднага се спасявай! 
Огънят опасно овъглява. 
След себе си оставя пепел, прах. 
В лапите му не оставяй 
душа за въглен, звънчета весел смях. 
Пак съм жива. 
Отново оцелях! 
 

Нели Бекярова 
 

В ОЧАКВАНЕ НА ЧУДОТО 
 

Назад 
не искам да се връщам, 
но не мога, 
защото там, 
назад 
във времето, 
са пътищата 
към звездите 
на детството 
и любовта, 
сънувана 
и несънувана, 
зачената със болка 
и очакване 
на чудото, 
превръщащо света 
във приказка. 
 

* * * 
Избрах смъртта 
пред дългата агония 
заради свободата да направя 
избор 
и да бъда себе си до края. 
Боли ме за слънцето, 
за песента и гълъбите 
сутрин, 
за неродените звезди 
и за приятелите... 
 

Надежда Бонева 

МЪЖКО ВИНО 
 

Поел дъха на върховете, 
вечерникът разнася хлад. 
Станимашкото вино свети 
от чашите в рубинен цвят. 
 

Земята му е дала сила, 
маврудът – тежкия нектар. 
От него богове са пили, 
юнаци са гасили жар. 
 

Едничка глътка и отлита 
чернилката на твоя ден. 
Изгрява радостта в очите 
и пак си млад и вдъхновен. 
 

Разкъсваш всякакви вериги 
и гребваш мека ведрина. 
Асеновата крепост вдига 
стремежа ти към светлина. 
 

Долавяш устрема на Чая, 
дочуваш плясък на крила. 
Щастливо слънцето играе 
и пеят плодните поля. 
 

И пак отпиваш. И рубинът 
разлюшква весели лъчи. 
Искри проблясват в това вино 
и бодра музика звучи. 
 

То носи тръпката на юга, 
тракийски ек и бистрота. 
Станимашкото! Няма друго 
по-мъжко вино на света! 
 

Петър Динчев 
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ПРЕВОДАЧЪТ ПРЕДСТАВЯ 
 
Новелите „Послания“ и „Урокът“ на 

френския писател Иан Менс в превод на 
Иванка Попова-Велева се публикуват за 
първи път на български език. С този 
избор преводачката и редакционният 
екип на сп. „Картини с думи и багри“ 
изразяват своята съпричастност и подк-
репа към децата на Украйна и всички 
деца, жертва на военни конфликти. 

 

ЕХО ОТ ОРЪЖИЯТА 
 

ИАН МЕНС6 
 

ПОСЛАНИЯ 
 

Понеделник 
Омар, бакалинът, ми показа пръв бе-

лежката. Изчака другите клиенти да 
излязат от магазинчето и я извади от 
касата си. Свеждайки поглед, той я пос-
                                                                        

6 Иан Менс (Yann Mens)  е съвременен 
френски писател и журналист (род.1958 г.), 
който беше представен на читателите на сп. 
„Картини с думи и багри”  (бр.2/2021) с 
превод от френски език на две негови новели 
– „Метро“ и „Камионът“ от сборника „ Ехо 
от оръжията”  (изд. Тиери Мание/ Thierry 
Magnier, 2008 г.).  

В новелите от сборника авторът заклей-
мява войната през призмата на невинните и 
най-беззащитните ѝ жертви – децата и въз-
растните хора.  

В споменатите две произведения внима-
нието е фокусирано върху войната в Босна, 
но тя се вихри с не по-малка сила и в други 
точки на света. С преводите на завладяващи-
те новели „Послания“ и „Урокът“ от същия 
сборник отдавам почит към децата жертви на 
войната навред по света. (Бел. прев.) 
 

 

тави пред мен мълчаливо, без да отрони 
и дума. Разгладих парчето хартия, което 
бе преминало през милион ръце, за да 
стане толкова омърляно. Обръщайки го, 
забелязах името и фамилията си, напи-
сани на него. Не можеше да е някой друг 
със същото име, защото тук, в Багдад, 
никога не съм срещал някой, който да се 
казва като мен. Трябва да кажа, че су-
данците в Ирак не са много.  

Ние пристигнахме през осемдесетте 
години. По онова време иракчани живе-
еха добре. Но парите от петрола 
размътиха главата на Саддам. Този ти-
ранин се взе за господаря на Изтока. 
Започна война срещу Иран. Иракчаните 
заминаха да воюват и се наложи да бъдат 
заместени от имигранти. Тогава баща ми 
напусна Судан, за да дойде да работи 
тук. След известно време той ни извика 
при себе си с майка ми.   

Бил съм толкова малък, когато съм 
дошъл в Багдад, че спомените ми са само 
от тук. Научих се да ходя из улиците на 
този квартал. Тичах с другите хлапета 
подир бездомните кучета, без да успеем 
някога да ги стигнем. Размахвал съм 
иракски знаменца в деня на национал-
ния празник, като всички други. Аз съм 
суданец от Багдад. Тук съм си у дома. 
Макар че съм малко по-чер от моите 
съседи.  

Когато Омар ми даде бележката в 
своята бакалничка, аз не разбрах. Опитах 
се да срещна погледа му, но той беше 
свел очите. После промърмори под мус-
така си: 

-Не е първата, която виждам, Бешир. 
Това е предупреждение. Те искат ти да 
заминеш. Често започва така.  

- Кой иска да замина? Какво започва? 
Да замина къде? 
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Той поклати глава в знак, че няма да 
каже нищо повече и ми подаде сакчето с 
двете консерви, които бях купил.  

На връщане към къщи се вгледах в 
хората по улицата. Същите са като пре-
ди, но вървят по-бързо. Аз също вече се 
забързвам. Откакто американците сва-
лиха кръвожадния Саддам и откакто 
започнаха атентатите, всеки бърза да се 
прибере. Някои почти не пускат вече 
децата си на училище от страх, че може 
да не се върнат. Жени плачат тайно ко-
гато  съпрузите им  тръгват сутрин от 
къщи, за да отидат на работа.  

Когато се прибрах, поставих мръсна-
та бележка на масата и дълго гледах 
портрета на родителите си. Те починаха 
същата година, когато Съединените 
щати изгониха Саддам. Никога не разб-
рах кой бе стрелял. Дали бе американско 
или иракско оръдие? Накрая хората на 
Саддам бяха толкова изпаднали в пани-
ка, че стреляха напосоки. Никога не ще 
узная кой уби майка ми и баща ми. Но 
какво значение имаше това сега? Това, 
което е сигурно, е , че те никога няма да 
напуснат Ирак.  Погребах ги в гробище-
то на другия край на града. Те със 
сигурност биха предпочели да се върнат 
на родна земя в Судан, но нямах доста-
тъчно пари за това. Малкото, което 
припечелвам в магазинчето за телефони, 
едва стига за наема и за храна.  

Вторник 
Мразя да ми се обаждат докато рабо-

тя. Това, че трябва да оставя клиентите, 
за да отговоря, ги дразни. Виждам го по 
лицата им. Но собственикът ни забраня-
ва да изключваме мобилните си. Този 
глупак твърди, че това било добра рек-
лама. Че телефоните, които продаваме, 
били направени да звънят навсякъде и 
по всяко време. Подавам една брошура 
на двойката, която обслужвам, докато 

отговарям. От един час вече се колебаят 
между два модела и се повтаря едно и 
също.  Той иска този с най-много екстри, 
а тя предпочита най-евтиния...  

Като вдигам се мъча да бъда любезен 
– може да е някой клиент. Обажда се 
мъжки глас.  

- Връщай се в твоята страна, Бешар. 
Бележката е предупреждение. Побързай. 

Иска ми се да извикам, но не мога. 
Клиентката вдигна нос от брошурата, 
правейки гримаса.  Съпругът ѝ не спира 
да ѝ хвали най-скъпите телефони. 

Отсреща затвориха. Опитвам се да се 
усмихна и да подновя продажбата, но 
мисълта ми е другаде. Номерът на този, 
който ми позвъня, е скрит. Но той знае 
моя, макар отскоро да е нов.  Гласа, сигу-
рен съм, че съм го чувал преди, но къде? 
Познавам хиляди хора в този град. При-
ятелите ми от училище, от квартала, 
съотборниците ми от футболния тим, 
редовните клиенти от магазинчето...  

И каква е тази лудост? За първи път 
откакто съм дошъл тук някой ми казва 
да се връщам в Судан.  Е, другите момче-
та от квартала са ми се подигравали 
понякога за тъмния цвят на кожата ми, 
но не чак толкова... Страхуваха се, че 
баща ми ще се оплаче на техните бащи.  

А той беше уважаван в квартала, за-
щото можеше да лекува различните 
болести. Никога не е учил в медицинс-
кия факултет, разбира се, семейството 
му бе твърде бедно за това, но той се 
беше научил от баща си, а той – от своя 
баща. Това не беше професията му, той 
беше работник по поддръжка на пъти-
щата. Обичаше да лекува хората  и не 
вземаше почти никакви пари, за да го 
прави. Целият квартал се е извървял у 
нас, в малката стаичка в дъното, където 
баща ми държеше церовете си. Различни 
треви в буркани, чиито имена учех кога-
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то бях малко момче.  Умря преди да ус-
пее да ми предаде знанието на нашите 
предци. Нямах търпението да го слу-
шам. Предпочитах да ида на стадиона.  

Сряда 
Този глас... Ровя се в спомените си, но 

не успявам да го идентифицирам. Пре-
карах през паметта си огромна тълпа от 
лица, но тя не се спира на никое. Поня-
кога ми се струва, че знам кое е името, но 
се появява друго и аз започвам да се ко-
лебая, отказвам се, за да започна 
прегледа на списъка отначало.  

Нямаше много клиенти, уви! И това 
ми даваше нужното време да измъчвам 
съзнанието си.  

Тази вечер отново чувствам, че няма 
да мога да заспя. Едва полунощ е, а чар-
шафите ми вече са потънали в пот. 
Тялото ме сърби. Не спирам да се въртя в 
това проклето легло, да ставам да пия 
вода и да си лягам отново.  И все тоя глас 
без образ, който бръмчи в главата ми 
като голяма черна муха.  

Кой може да ми е сърдит до такава 
степен? На кого толкова съм навредил, 
че той ми заповядва да си замина за Су-
дан, страна в която не познавам вече 
никого? Разбира се, че съм се сбивал с 
другите момчета от квартала. Разбира се, 
че сме се разправяли понякога за някой 
неправилен тъч или спорен корнер и 
няма начин и аз да не съм играл нечест-
но, но това беше толкова отдавна...Бяхме 
просто хлапета.. Нямам нито един враг в 
квартала. Поне доколкото знам. Никога 
не съм се отнасял неуважително към 
някое момиче. Никой, нито баща, нито 
брат не може да ме обвини в това. Ня-
колко пъти съм разкривал чувствата си, 
но винаги почтено.  

Какво става? На мястото на боботене-
то на гласа, сега чувам някакво звънене. 
Скачам. Трябва да се успокоя, иначе ще 

полудея. Бил просто телефонът... Кой 
може да ми праща SMS посред нощ? 
Колебая се дали да погледна екрана.  
Съобщението е кратко.  

„Още ли си тук, Бешир? Не ти ли е мил 
животът?“ 

Името на автора на съобщението е 
скрито, разбира се. Сега те искат смъртта 
ми? Но аз нямам нищо общо с тази вой-
на, нито пък с лудостта на атентатите. В 
началото експлозиите бяха насочени 
срещу американците. Но сега взаимно се 
избиват иракчаните. Дали не са полуде-
ли? Някои, които почти  не ходеха в  
джамията, откриха отново, че са мюсюл-
мани и започнаха да мразят съседите си 
защото не вярват в същия ислям като 
тях. Сунити убиват шиити, шиити уби-
ват сунити. Омразата и смъртта 
гангренясват кварталите.  

Аз самият съм сунит защото родите-
лите ми бяха сунити. В Судан има само 
сунити или християни. Няма шиити. 
Но, ако имаше, и аз можеше да съм ши-
ит. Не приема ли човек най-често 
религията на своите родители? Аз се 
моля. Не всеки ден. И ходя в джамията в 
петък. Понякога... Повечето ми съседи са 
шиити, но винаги е имало сунити в този 
квартал и почти никога не сме говорили 
за религия. Да ни прощава Господ, който 
е милостив и състрадателен, но нашата 
страст е по-скоро футболът. А, виж за 
това сме спорили с часове и с дни, та чак 
да ни пресъхнат устата докато сравнява-
ме най-акробатичните голове под някой 
уличен фенер. Без да си задаваме въпро-
са дали вратарят е сунит или шиит. Или 
обратното. В религията не сме чак тол-
кова вещи. Грижа на ходжата от 
джамията е да ни обяснява словото на 
Пророка. Дано ме пази!  

Четвъртък 
По време на обедната почивка преко-

сих половината град, за да отида в един 
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квартал, където никой не ме познава и 
влязох в една пътническа агенция. Нап-
равих го. И в същото време имах 
чувството, че някой друг, не аз, отваря 
вратата, сяда срещу продавачката и я 
пита за цената на билета до Хартум. Са-
мо питам, казах ѝ аз. Но видях, че не ми 
повярва.  

Сутринта, преди да тръгна за мага-
зинчето, прерових нещата на баща ми, 
търсейки телефонния номер на чичо ми 
в Судан. Той живее на запад, в Дарфур. 
Там също има война сега. Не съм гово-
рил досега особено често с него. Когато 
родителите ми умряха, предпочетох да 
му пиша. Боях се да не се разплача на 
телефона. Зная, че не е непознат, че 
имаме една кръв, че той е по-големият 
брат на баща ми, но не обичам да плача 
пред  хора, които никога не съм виждал. 

Като излязох от офиса на агенцията, 
пресметнах, че можех да закупя само 
еднопосочен билет.  Но не искам. Това, 
което искам, е да мога да се върна тук 
когато тази лудост свърши. Защото все 
трябва да свърши. Някой накрая ще се 
надигне и ще спре този кошмар. Откакто 
бакалинът ми даде бележката с моето 
име на нея, преброих съседските къщи, 
които се опразниха за няколко месеца. 
Преди знаех, че това се случва, че се-
мейства напускаха жилищата си за един 
ден и се преместваха в някой квартал, 
където нямаше да бъдат заплашвани 
заради исляма си, но предпочитах да не 
обръщам внимание. Трябва ли и аз да си 
тръгна? Да замина за непознатата страна 
на моите предци?  

Петък 
Дойдоха през  нощта. Трябва да беше 

един часа. Чух ударите с юмрук да отек-
ват по дървото на вратата. Набързо 
навлякох един панталон и отворих. Бяха 

трима, с покрити с черни качулки лица, 
от които се виждаха само очите им.  

Когато средният заговори, познах 
гласа от телефона и, независимо от тъм-
ния плат, веднага си спомних името му. 
Как не се бях сетил по-рано? Това беше 
Хюсеин, синът на един друг работник по 
поддръжка на пътищата.  В продълже-
ние на години, рамо до рамо, бащите ни 
бяха запълвали дупките по улиците на 
Багдад. Спомням си, че един ден, той 
беше още съвсем малък, разтревожените 
му родители дотичаха вкъщи защото 
плачел от няколко дена  и те не знаели 
какво му е. Баща ми го излекува от ко-
ремните му болки и оттогава майка му 
редовно ни носеше плодове от селото си, 
когато ходеше там да види родителите 
си, източно от Багдад, съвсем близо до 
Иран.  

Сигурно е едва на осемнайсет годи-
ни, малко по-малък е от мен. Ходех на 
училище с по-големия му брат  Хасан. 
Чувал съм да казват, че Хюсеин бил по-
скоро добро крило,  но ние никога не 
сме играли футбол заедно.  

Той ми каза само: 
-Не искаме повече тука хора като теб. 

Нито в квартала, нито в страната.  Оти-
вай си, Бешир. Ако ли не, ние ще те 
накараме да си тръгнеш.  

След  което взе ръката ми и постави в 
дланта ми патрон.  

Тогава аз извадих от джоба на панта-
лона си самолетния билет, който се бях 
върнал да купя от пътническата агенци-
ята още същия след обед.  

Остана видимо доволен.  
 

УРОКЪТ 
 

Лола погледна оголените хълмове 
над селото и нарами калъфа на виолон-
челото.  Не беше кой знае колко тежък, 
но денят ѝ в диспансера я беше изтощил. 
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Затвори вратата на малката постройка от 
кирпич, в която от ранни зори болните 
бяха прииждали едни след други. Сетне 
тръгна по пътя, който се изкачваше до 
върха на най-ниския хълм. Младата ле-
карка нямаше нужда да се обръща за да 
се увери, че юношата бе тръгнал след 
нея. Дочу звука от изтърканите му сан-
дали, които стържеха земята и шума от 
дългата пушка, която се удряше в бедро-
то на момчето. То беше новият ѝ 
охранител. Шефът на афганистанското 
село ѝ го бе зачислил вчера вечерта. 
Предишният беше заявил, че за него 
било обидно да ескортира жена, която 
всяка вечер се качвала на хълма да стър-
же с музикалния си инструмент.  Той 
искал да воюва. 

Шефът на селото, който отказваше 
Лола да ходи извън селото без охрана, се 
бе възползвал, за да се опита да я разубе-
ди да продължава с разходките си. Защо 
не свирела на своя инструмент в къщата, 
която била предоставена на чуждест-
ранните лекари? Лицето на младата 
жена бе придобило упорито изражение 
и тя му бе обяснила, че ако не можела да 
разпусне, свирейки всяка вечер на хълма, 
нямало да има сили да продължи да 
лекува болните, които  прииждали от 
околните села. Той бе повдигнал рамене 
пред тази женска загадка и бе посочил 
друг юноша да я придружава. Колкото 
Лола намираше предишния недодялан 
и мърморко, толкова този ѝ се струваше 
срамежлив, почти флегматичен. Когато 
го бе заговорила, той едва промърмори 
името си, без да я погледне в очите: 
„Амин”. 

Изкачиха се мълчаливо до върха на 
хълма. Когато младата жена се спираше, 
за да си поеме дъх, юношата също спи-
раше, на почтително разстояние. Лола, 
която бе обходила всички пътища в ра-

йона с войни от селото, никога не бе 
успяла да свикне с техния адски ход. 
Мъжете я гледаха с разбиране, когато тя 
поискаше почивка. Западнячка, сякаш 
мислеха те, за да обяснят слабата ѝ изд-
ръжливост.  

Когато стигна на върха, Лола огледа 
пейзажа. Никога не ѝ омръзваше, макар 
да беше суров. Между сухите хълмове, 
които се простираха до хоризонта, се 
виеха няколко прашни черни пътя, по 
които в края на този следобед тя не забе-
ляза жива душа. Впери поглед, за да 
разпознае най-близките селца, но очер-
танията на кирпичените къщи се 
отличаваха едва-едва от земята. Само 
някоя женска рокля поставяше понякога 
тук-там някое цветно петно. 

Срамежливият охранител беше клек-
нал, стискайки пушката изправена 
между ръцете си. Той сякаш не виждаше 
пейзажа, задоволявайки се да се взира в 
хоризонта право пред себе си. Жената 
разтвори сгъваемото столче, което бе 
взела на ръка докато нарамваше калъфа 
с виолончелото и се огледа за по-равно 
място, за да го сложи там. Амин хвърли 
бърз кос поглед към столчето в ярки 
райета, но само толкова. Доста по-дълго 
наблюдава как тя вади инструмента от 
калъфа, но се изчерви и изви лицето си 
встрани,  щом срещна очите на младата 
жена, която му се усмихна.  

Лола нагоди лъка си и настрои инст-
румента. При първите ноти момчето не 
можа да се въздържи да вдигне глава. 
Музикантката се престори, че не забе-
лязва нищо и придърпа столчето си така, 
че той да може да я наблюдава скришом, 
без тя да го вижда.  

„Какво да изсвири за този младеж, 
който вижда виолончело за първи път?” 
се запита тя, повдигнала лъка във възду-
ха. И без да мисли дълго, засвири една 
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сюита на Бах. Беше първата, тази която 
знаеше най-добре. Не трябваше да рис-
кува пред една начинаеща публика... 
Ако беше разочарован от слабо изпъл-
нение, Амин щеше да се отврати 
завинаги от виолончелото. Толкова мно-
го меломани са били отблъснати от 
даден инструмент заради посредствено 
изпълнение. Зад нея Амин сякаш беше 
замръзнал върху петите си, защото Лола 
не долавяше никакъв шум, дори от 
скръцване на камъчетата под краката му. 
Ако не беше още завладяна, аудитория-
та беше най-малкото прикована. Беше 
различно в сравнение с предишния бо-
дигард, който още при първите ноти 
отиваше да седне на най-отдалечената 
скала  и да дъвче там шумно тютюн.  

В края на първата част Лола направи 
кратка пауза. Без да се обръща, тя чу как 
Амин се размърда, като се стараеше да 
не вдига никакъв шум. Любопитството 
беше по-силно от срамежливостта. Ис-
каше му се да види по-добре как тя 
свиреше на този странен инструмент, но 
оттам, откъдето я наблюдаваше, можеше 
да види само движението на лъка. Той се 
премести напред. Младата жена се прес-
тори, че не забелязва нищо. Но, за да му 
помогне да вижда по-добре виолончело-
то и ръцете ѝ, веднага щом той се 
отпусна на петите си на новото си място, 
тя леко изви тялото си върху столчето. 
Изсвири втората част със затворени очи. 
Така нямаше опасност да срещне погле-
да на юношата и да го подплаши. 
Лекият бриз, който духаше на хълма, 
добутваше нотите до личната охрана. 

Без да отваря очи, Лола завърши вто-
рата част и веднага започна да свири 
третата, като рязко се извъртя така, че 
застана точно срещу Амин. Музиката на 
Бах закова на място срамежливия юно-
ша, който, изненадан от неочакваното 

движение на жената, не успя да помръд-
не, за да не вдигне шум и да прекъсне 
очарованието от музиката.   

С наведена глава над инструмента, 
Лола леко повдигна клепки, за да пог-
ледне най-напред лъка и струните. След 
това погледът ѝ се стрелна  към Амин, 
точно пред нея. Забелязвайки това, той 
леко наклони глава към земята. Държе-
ше пушката все така изправена между 
ръцете си. Лола продължи да свири заг-
ледана в селцето долу.  

Когато заглъхнаха последните ноти, 
виолончелистката си пое дъх, изправи се 
и с решителна крачка се насочи към 
скалата, където седеше охранителят. 
Момчето повдигна глава и, още преди да 
успее да реагира, видя ръката на младата 
жена върху цевта на пушката си. Лола 
издърпа внимателно оръжието от ръцете 
му и с другата си ръка му подаде вио-
лончелото.  

Юношата я погледна уплашен. Же-
ната му се усмихна, за да му вдъхне 
кураж. Тя знаеше само няколко думи на 
неговия пащунски език. Твърде малко, за 
да му обясни, че му предлага един първи 
безплатен урок по виолончело.  

Използва малкото, което знаеше: 
- Амин, да учи, каза тя, като продъл-

жаваше да се усмихва. 
Очите на момчето се преместиха ня-

колко пъти от пушката върху музи-
калния инструмент и обратно. Лола се 
възползва от объркването му, за да из-
дърпа малко по-решително от ръцете му 
пушката, която не бе пускала. Смутено, 
момчето ѝ позволи да я вземе. Тя остави 
внимателно пушката върху най-
близката скалà и му подаде виолончело-
то, правейки му знак да го държи 
внимателно. Показа му с жестове как да 
закрепи стабилно в земята металното 
острие, което се намираше в долната 
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част на инструмента и да подпре грифа 
на рамото си, след което му подаде лъка. 

Седнал на скалàта, Амин гледаше ин-
струмента с ококорени очи. Погали 
гладката повърхност на дървото с опако-
то на ръката си, като се усмихваше по 
детски. Лола знаеше, че ако се доближе-
ше твърде много до момчето, ако 
застанеше зад него, за да му помогне да 
постави пръсти върху струните напри-
мер, то щеше да се притесни. Не беше 
свикнало на подобна близост с по-
възрастна жена, още повече чужденка. 
Тя не искаше да разруши очарованието. 
Юношата я гледаше с питащ поглед. 

Лола се огледа бързо наоколо и наме-
ри това, което търсеше: една почти права 
пръчка. След което отиде да седне на 
скалàта, на подходящо разстояние все 
пак от скалàта на Амин, взе внимателно 
пушката му и я сложи права между кра-
ката си. Наблюдавайки своя ученик като 
истинска учителка по музика, Лола пос-
тави много леко един пръст на лявата си 
ръка върху цевта на пушката, после взе 
пръчката с дясната си ръка, все едно че 
беше лък и я плъзна по оръжието.  

Амин не можа да сдържи смеха си и 
веднага разбра какво целеше Лола.  Дъл-
го наблюдава движението на ръцете ѝ по 
оръжието преди да пробва. Младата 
жена му показа, че трябваше да поставя 
само по един пръст върху струните. Ко-
гато първият звук излезе от инструмента, 
юношата се отдръпна. Нотата беше 
твърде силна и неблагозвучна. Но без да 
спира да се усмихва, Лола го окуражи да 
продължи. Докосвайки пушката с пръч-
ката, тя му показа как лъкът трябва да се 
движи много леко по струните. Втората 
нота беше малко по-поносима, но охра-
нителят не скри своето известно 
задоволство. Лола аплодира и продължи 
урока. В продължение на половин час 

продължиха да напредват постепенно от 
страшно скрибучене до малко по-
мелодични звуци.  

Слънцето се спускаше към хоризонта. 
Амин направи знак на жената, че не 
трябваше повече да закъсняват. Лола 
кимна. Знаеше, че нощем околностите 
на селото са опасни. Неприятелските 
войни можеше да се възползват от тъм-
нината, за да атакуват. Урокът по музика 
почти я беше накарал да забрави дебне-
щата война.  

Тя се канеше да стане, когато Амин ѝ 
направи знак да остане седнала и ѝ вър-
на с голяма предпазливост инструмента. 
С разтворени ръце, в знак на молба, той 
ѝ показа инструмента и ѝ даде да разбе-
ре, че би желал да я послуша да свири 
още веднъж преди да слязат в селото. 
Лола беше поласкана, беше спечелила 
публиката си. Много тържествено тя 
покани юношата да седне на скалàта 
срещу нея, после подпря виолончелото 
на тялото си и изсвири жигата, с която 
завършваше сюитата на Бах.  

Амин трудно следеше движението на 
бързите ѝ пръсти. Очите му тичаха от 
грифа към лъка. Сякаш искаше да за-
помни всичко наизуст. Много пъти, 
докато Лола се бореше с бързата мело-
дия, Амин се усмихна. Гледайки я почти 
право в очите.  

 
Превод от френски: Иванка Попова-Велева 
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РЕПОРТАЖИ 
 

ТВОРЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ 
КОЗЛОДУЙ КЪМ КБП НА-
ВЪРШИ ШЕСТ ГОДИНИ 

 
РОСИ САВОВА 
 
Още в далечното минало Козлодуй е 

бил средище на прогресивни и будни 
българи. Днес традицията продължава.  

На 21 април 2016 г. в Атомната сто-
лица на България с творците от 
Козлодуй и района създадохме творчес-
ко сдружение – клон към Конфеде-
рацията на българските писатели. В него 
влязоха 20 поети, белетристи, краеведи, 
есеисти, сатирици, преводачи, ученици – 
Албена Абарова, Бистра Григорова, Вла-
димир Ненчев, Геолина Стефанова, 
Грета Владимирова, Гълъбина Митева, 
Деница Ангелова, Димитър Петров, 
Елена Славова, Йончо Грешев, Краси-
мира Милчева, Лилия Логофетова, 
Момчил Йосков, Наталия Крисенко, 
Николай Пачев, Роси Савова, Сашо Са-
вов, Симона Димитрова, Цветелина 
Александрова, Яна Петрова. Обединих-
ме утвърдени вече творци с издадени 
стойностни книги и млади хора, които 
имат интерес към литературата и правят 
първите си творчески опити. Такава е и 
идеята на КБП.  

На учредяването присъстваха Ста-
нислав Марашки – председател на КБП 
и Валентина Панова – областен коорди-
натор за Враца. Бях избрана за 
председател, а функцията заместник 
председател пое Деница Ангелова – 
един перспективен и много талантлив 
млад поет от с. Хърлец. Творците ми 
поставиха задача – да стоя над жанрови-

те и личностни пристрастия, да обеди-
нявам колектива и да го водя напред 
през годините.  

Да се опиташ да прокараш пътека за 
нещо ново и непознато като творческо 
сдружение в малко населено място, е 
рисковано начинание. Толкова много 
бодли и тръни трябва да изкорениш, че 
няма начин да излезеш от битката с без-
духовието и неразбирането без да 
разраниш ръцете и сърцето си. Но, кой-
то се страхува от мечки, да не ходи в 
гората. А ние бяхме решени да се пребо-
рим за каузата.  

Още през първата година организи-
рахме и проведохме Козлодуйски 
литературни дни. Избрахме си един 
месец време - от 1 октомври (Ден на пое-
зията и музиката) до 1 ноември (Ден на 
народните будители) и съвместно с Об-
щина Козлодуй го превърнахме в 
празник за хората. Защото нашата вяра в 
силата и значението на духовните цен-
ности ни даде изключително силна 
мотивация. 

Започнахме с поетична вечер под 
надслов: „Зрелите знаят, младите могат” 
на членовете на КБП Козлодуй. „С въл-
шебно нежните си трели чудото 
ПОЕЗИЯ събужда не само съкровените 
трепети на човешката душа, но и извик-
ва за живот най-свидното човешко 
благородство. Но само у Човеците!” С 
тези думи като поздрав към присъства-
щите се обърна краеведът Николай 
Пачев, който за съжаление вече не е сред 
живите. (Нека е светъл Раят му!) Поже-
лахме си точно перо, горещи сърца и 
разтворени души за доброто в света на 
книгите. 

Влязохме в училищата с детски сти-
хове и творческо писане на приказки. 
Гостувахме на читалища и пенсионерски 
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клубове. Проведохме 11 срещи с читате-
ли в цялата община.  

Организирахме и осъществихме 2 
конкурса за ученици: „Златни страни-
ци” – за най-съдържателен и богат 
читателски дневник и „Чети и рисувай” 
– за най-точна и оригинална илюстра-
ция към прочетена книга, разказ, 
стихотворение или приказка.  

В ПГЯЕ „Игор Корчатов” се състоя 
тематичната викторина „На ТИ с книга-
та”, посветена на творчеството на Иван 
Вазов, съпътствана от конкурс за напис-
ване на есе.  

Организирахме изложба с конкурс-
ните материали във фоайето на НЧ 
Храм-паметник „Христо Ботев – 1879”. 
Наградихме с грамоти 103-ма участници.  

Идеята на творците от козлодуйския 
клон на КБП беше Козлодуйските лите-
ратурни дни да се превърнат в 
традиционен творчески форум, за да 
популяризираме българската съвремен-
на литература, да представим 
сдружението като работеща организа-
ция и да продължим да радваме хората 
от района. Пандемичните ограничения 
ни попречиха за известно време, но се 
надяваме тази есен отново да наситим 
града с творчески мероприятия и да 
възродим Козлодуйските дни на литера-
турата. 

Продължихме с творчески срещи, на 
които обсъждахме новородени творби, 
давахме съвети за тематична насоченост, 
стилово разнообразие и похвати в писа-
нето на младите автори-ученици. 
Споделяхме информация за новоизлез-
ли книги и алманаси, за предстоящи 
конкурси, премиери, представяния и др. 
В тези срещи не е толкова важно да по-
лучиш одобрението на останалите, а да 
намериш приятелски кръг и да разбе-

реш, че има добронамереност, съпри-
частие, подкрепа и доверие. 

През 2018 г. организирахме и предс-
тавихме пред обществеността новите 
книги на краеведа Николай Пачев „Коз-
лодуйски бряг” – трето допълнено 
издание и албум-справочник „Свещена-
та педя българска земя – Козлодуйски 
бряг“. Това бяха всъщност неговите пос-
ледни финализирани творчески 
трепети. Следващите краеведски изслед-
вания останаха недописани и 
неиздадени… 

Членове на нашия творчески колек-
тив се включваха редовно в поредните 
броеве на алманах „Под лъчите на слън-
цето” Враца и в представянията му.  

През 2019 и 2020 г. участвахме в Лите-
ратурен фестивал „Враца – книжен 
град”, а през 2021 г. – със свой щанд в 
„Десант на книгата” Русе. Там се прове-
доха много сърдечни срещи с читатели, 
творци и издатели от цялата страна.  

През 2020 - 2021 г. организирахме или 
присъствахме на срещи с читатели на 
Лилия Логофетова от КБП Козлодуй, 
Горица Маджарска от Враца ("Дяволът 
си търсеше жена") в Козлодуй, на Пав-
лина Йосева ("И тъмното почва да 
свети") във Враца и на Роси Савова 
("Плетеница от мигове") в Плевен. 

Наши представители участваха в три 
поредни годишни литературни срещи 
на пишещи хора от цялата страна в мес-
тността Узана, Габровско.  

Радио Видин излъчи няколко преда-
вания и интервюта за Козлодуйските 
литературни дни и за цялостната дей-
ност на сдружението. 

Проведохме Литературна творческа 
вечер през м. март 2022 г., на която пред-
ставихме пред обществеността 
творчеството на членове на КБП и други 
местни творци. 
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По инициатива на КБП Козлодуй 
към НЧХП "Христо Ботев - 1879" създа-
дохме отворен литературен клуб 
"Нашето слово", който ще работи съв-
местно с читалищната библиотека. 

Предстоят ни още интересни откри-
ти мероприятия, които ще се провеждат 
всеки месец до края на творческия сезон. 
Ще представим и новоизлезли книги на 
наши автори. А през октомври отново 
ще проведем Козлодуйски литературни 
дни. 

 

 
 
Нека в деня на нашето създаване си 

пожелаем да сме здрави и щастливи, да 
са творчески удовлетворяващи дните, да 
са точни, красиви и актуални думите ни!  

Нека не стихва вдъхновението и при-
ятелите на словото да се множат! 

Честит празник, творци от Козлодуй! 
 

Роси Савова, 

председател на КБП клон Козлодуй 

КРИЛЕТЕ НА ЛИТЕРАТУРАТА 
 

Творците от литературния клуб „Кръстьо 
Пишурка” в Лом с достойно представяне в 
националния „Алманах 165” 

 

Миналата година се навършиха 165 го-
дини от създаването на трите първи 
български читалища: Свищов, Шумен и 
Лом. Всъщност те положиха основите на 
общонародното читалищно дело. Във 
връзка с тази паметна годишнина, която 
беше чествана подобаващо, Съюзът на 
народните читалища стана родител на 
една чудесна инициатива – издаването на   
алманах  с творби на участниците в сфор-
мираните при народните читалища от 
цялата държава литературни клубове. 
Темата за първите читалища, от които 
пламва искрата на просвещението и ду-
ховността бе вдъхновението, което породи 
в мен идеята да напиша  книгата „Пред 
прага на Мелпомена“. Но идеята за тази 
статия е друга. Дългогодишно приятелст-
во свързва литературните съмишленици 
на „Хайде де“ от гр. Бяла, Русенско с лите-
ратурния клуб „Кръстьо Пишурка” гр. 
Лом, който искам да ви представя: 

„С чисто сърце поздравявам родителя 
на тази идея, защото с нея се дава заслуже-
но уважение към хората, които 
непрофесионално са се залюбили с лите-
ратурата; хората, които не само четат 
литературата, но и самите те създават ли-
тература“ – каза литературният критик 
Юлий Йорданов – член на Съюза на бъл-
гарските писатели, художествен 
ръководител на литературния клуб 
„Кръстьо Пишурка” при народното чита-
лище „Постоянство 1856” гр. Лом на 
организираната от Съюза на народните 
читалища с художествените ръководители 
на литературните клубове  видеоконфе-
рентна среща,  

„С този жест Съюзът на народните чи-
талища застава зад моята твърда позиция, 
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че литература се прави не само в столич-
ния град, но и в дълбоката провинция. 
Доказателство за това са 47-те награди на 
творците от 89-годишния ломски клуб, 
постигнати само през миналата 2021 твор-
ческа година.“ 

Солидният том на „Алманах 165”, кой-
то привлича погледа на читателя със 
стилната си корица, съдържа интересно 
четиво: поезия, проза и изкуство, създаде-
ни от творци-членове на читалищните 
клубове в цяла България. Негов съставител 
и редактор е белетристката Анита Тарасе-
вич. 

„Преди 89 години шепа млади ломча-
ни, влюбени в литературата, изкушени от 
дерзанията си с перото и белия лист, пола-
гат основите на днешния литературен 
клуб „Кръстьо Пишурка” при НЧ „Посто-
янство 1856”. Той е правоприемник на 
създадения на 8 февруари 1933 година в 
магазина на представителя на шоколадо-
вата фабрика „Щастие” Йордан Йосифов 
- Дудурката литературен кръжок „Гео 
Милев”. - отбелязва при представянето на 
клуба художественият му ръководител 
Юлий Йорданов.  

Инициативата за този първи в провин-
цията кръжок, събрал литературни твор-
ци от региона, принадлежи на Пантелей 
Йорданов Пантев, който по това време е 
служител в Ломската митница. Кой би 
предполагал, че от този човек един ден ще 
излезе големият български литературен 
критик, историк и теоретик приел псев-
донима Зарев. Идеята му подкрепят 
Константин Пастърмаджиев, Иван Фичев 
и други. На учредителното събрание Пан-
телей Зарев запознава приятелите си с 
целите и задачите, които си поставят със 
създаването на кръжока. Присъстващите 
пишещи след кратки дебати одобряват 
идеята. Нещо повече - те изразяват радост-
та си, че ще имат свое гнездо, където да 
могат да споделят вижданията си за лите-

ратурата, да обсъждат творбите си, като 
сами бъдат критици на себе си.  

 През годините животът на клуба е 
вървял през върхове и долини, но е дос-
тигнал до наши дни. Носил е имената на 
поетите Николай Хрелков,  Пеньо Пенев и 
Кръстьо Пишурка. Днес творците от клуба 
са изявени автори с награди от междуна-
родни и национални литературни кон-
курси, с публикации в престижни списа-
ния и алманаси, имат издадени книги. Те 
се ползват с авторитет в Съюза на българс-
ките писатели, неслучайно неговият 
председател проф. Боян Ангелов, изслед-
вайки историята му установи, че ломчани 
първите в провинцията създават свое 
сдружение на пишещи. Имам честта да 
съм негов художествен ръководител от 
1974 година и сега.“ 

Най-ползотворен се оказва периодът от 
2012 година насам.  

Наред с публикациите в регионални 
издания, участниците в клуба са си поста-
вили задачата да щурмуват националните 
и международните конкурси за литерату-
ра. Да вземем за пример творческия сезон 
2019-2020 година. През него творците спе-
челиха 57 колективни и индивидуални 
награди от 24 международни и национал-
ни конкурси за поезия, белетристика и 
публицистика. Клубът е носител на колек-
тивните награди на конкурсите  от над  90 
институции.  

Гордост за ломчани са призовете на 
Александър Александров, завоювал  спе-
циалната награда за белетристика –
издаване на книга – от международния 
конкурс „Нов живец“ в Гърция, а Ангели-
на Цанкова получи втора награда за 
поезия. В САЩ в международния конкурс 
„Изящното перо“, организиран от Салона 
за българска култура и духовност в Чика-
го, Мариета Емилова се окичи със 
сребърен медал за поезия, а Юлий Йорда-
нов – със златен медал за разказ. Сред 
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лауреатите на националните конкурси са 
и Андриана Андреева, Анжела Борисова, 
Тихомир Горгачев, Светла Цветкова, както 
и младите есеисти Илиан Николов, Ивана 
Каменова и Патрисия Ачкова.  

Юлий Йорданов е автор на 16 книги, 
член е на Съюза на българските писатели 
и носител на университетската награда на 
РУ „Ангел Кънчев” за литературна кри-
тика. Не без гордост мога да споделя, че 
също така са носители и на награди от 
поетичния конкурс „Искри над Бяла“.  

Литературната група от Бяла, съвмест-
но с Юлий Йорданов направихме пред-
ставяне на националния маратон, посве-
тен на Яна Язова в гр. Борово, Русенско. 

В читалището клубът е инициатор за 
традиционния рецитал-спектакъл „Злат-
на есен в слово и песен”. В тази копродук-
ция свой влог внасят и другите люби-
телски състави. А всяка пролет урежда и 
самостоятелни рецитали, които се посре-
щат от ломчани с овации. По инициатива 
на художествения ръководител, съвместно 
със Съюза на българските писатели в Об-
щина Лом се роди между-народният 
поетичен конкурс за хора с увреждания 
„Огърлица от разЛОМени слова”, който 
няма аналог в Европа. 

В „Алманах 165”, са представени бе-
летристът Александър Александров, издал 
2 книги с разкази, Ангелина Цанкова, 
издала 2 стихосбирки,  Анжела Борисова и 
Андриана Андреева – издали по 1 книга, 
Юлий Йорданов – носител на над 50 наг-
ради, Тихомир Горгачев – носител на над 
10 награди, Татяна Дронзина, Джина 
Дундова-Панчева, Светла Цветкова и Кра-
симира Русинова – Илиева. 

Да пожелаем на ломските творци с пос-
тоянство и за в бъдеще да бъдат достойни 
продължители на делото на патрона на 
своя клуб Кръстьо Пишурка! 

 

     Материала подготви Павлина Петкова 

ТВОРЧЕСКИ ПОРТРЕТИ 
 

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ – 
учител, художник, самодеец 

  
(28.04.1930 – 30.10.2008) 
 

ПАВЛИНА ПЕТКОВА 
 

Едва ли в Бяла има някой, който да не 
знае името Александър Ангелов Петров? 
Едни си го спомнят като преподавателят 
им по рисуване от местната гимназия, за 
други е художник, поет, сатирик, артист 
и режисьор в самодейния читалищен 
театър учител по актьорско майсторство 
и т. н.   

В паметта на хората остана доброду-
шен, сърдечен и добронамерен. Висок, 
строен, с топли кафяви очи, гарванов 
нос. В душата си пазим светли спомени 
от непринудените срещи. От сбирките, 
които правехме съм го запомнила с 
кротките бащински съвети, с напътстви-
ята, които звучаха чисти и сърдечни. 
Няма завист, няма упреци, а доброта 
изпълваше всяка негова дума и израз. С 
качеството си на театрален режисьор и 
артист, поет и хуморист ни омайваше и 
прехласнато слушахме... Всяка една сре-
ща бяха истински празник за душите ни.  
Говореше тихо, отчетливо, задушевно. 
От цялото му същество струеше скром-
ност, доброта, благородство и някакво 
много силно излъчване, с което те кара 
да сведеш глава пред тази душевна хар-
моничност.  

Години наред той не замени учителс-
твото с нищо друго. И днес е сред нас – в 
картините, карикатурите, халтурите... 

Живи са спомените за него с многото 
актьорски превъплъщения, със завладя-
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ващия хумор, прекрасните си картини, 
стихотворения и т. н. 

Учителстваше в гимназията, но в сво-
бодното си време бе в читалището, в 
подготовка на поредната театрална пос-
тановка, или вглъбен пред статива с 
палитра в ръка.  

Участвал е в над 30 постановки на 
Самодейния читалищен театър, като 
голяма част от тях са поставени от него.  

Той е артист, режисьор и учител по 
актьорско майсторство. С богата сценог-
рафска дейност, изявява се и като 
постановчик на естрадни спектакли. 
Негови са „Два километра живот“, „Ки-
лия 26“, „Имало едно време“, „Кафе 
„Експресо“, „Боряна“, „Има ли смисъл 
да утепваме мечка“ и т.н. Като поет и 
сатирик го помним с книгата „Идиотски 
истории“. С емблематичните му стихот-
ворения, посветени на родния град – 
„Бяла“, „Песен за Кольо Фичето“, „Бала-
да за беленския мост“ и др., които са 
превърнати в песни от Димитър Карато-
доров.  

Сътрудничил е на много местни и 
национални вестници и списания, в 
които е помествал свои карикатури, 
фейлетони, поезия и афоризми – в. 
„Хайде де“, „Перигей“, „Септември“, 
„Нива“, Светлоструй“, „Художествена 
самодейност“ и др. Също така участва в 
книгата „Тикви за смет“, хумор и сатира 
на беленските творци, сборник „Поезия 
– Бяла, 2003“ и др. 

За Александър Петров рисуването е 
наслада и  удоволствие на духа. Съпри-
косновението му с природата, с китната 
Дунавска равнина, водите на Янтра са 
неговия извор на вдъхновение, който 
умело пресъздава върху платното.  

При него природата звъни и пее, ро-
монът на реката гали корените на 

дърветата и мие основите на Фичевия 
мост. 

 

 
 

Тя е неизменно в картините му.  
Пейзажите са в основата на неговото 

творчество – пастелни, наситени цветове, 
които предават феерия от природни и 
духовни състояния на художника.  
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Той трябва да е в хармония с всички 
създания на природата.  

 

 
 

Завладян от великата й сила, пред 
омайващата й красота, която развихря 
въображението му, той създава чудни 
картини, които оживяват върху платната 
му.  

 

 
 

Те са изчистени и ясни, с преоблада-
ваща хармония от багри. 

 

 
 

И точно чистотата на палитрата му 
предава тази завладяваща неповтори-
мост на всяка негова картина.  
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Топлите и студените тонове на па-
литрата му пресъздават действителност-
та, превеса на живата и мъртвата приро-
да. Преплитането на реализъм с модер-
низъм правят пейзажите, портретите и 
натюрмортите му силни и завладяващи 
за зрителя.  

 

 
 

Много пъти негови картини са из-
лагани в Клуба на културните дейци в 
Бяла. На много места в града, както и в 
частни домове са запазени част от кар-
тините му, които ни напомнят и днес за 
него – „Часовниковата кула“, „Старата 
беленска къща“, „Натюрморт в черве-
но“, „Утро в Боженци“, „Зазоряване“, 
„Пред буря“, „Кино“, „Море“ и др. 

 

 

БРЕГОВЕТЕ  
НА БОРИС РАХНЕВ 
 

КАЛИН СИМЕОНОВ 
 

„Рисувам щрихи от Морето на живота 
със осъзнатата вина, 
че след тази закъсняла пролет 
ще ми остане само изпепелена суета.“ 

 

Борис Рахнев 
 

БОРИС РАХНЕВ ДОПЛУВА  

ДО НЕЗАСТРОЕНИ БРЕГОВЕ 
 

Борис Рахнев живее тихо разкъсван 
между града и селото, в случая Горна 
Оряховица и Горско  Ново село, защото 
корените на живота му са дълбоко в ду-
шата му. Неговите осем книги „Осъзната 
вина“, „Студентски истории“, „Изпепе-
лена суета“, „Щрихи от живота“, 
„Нашенски истории“, „Закъсняла про-
лет“, „Десет разказа“ и накрая, още 
миришещата на печатарско мастило 
„Брегове“ представя като във вълшебно 
тримерно пространство хора, някога 
живели в  Горско  Ново село, но в това 
пространство те са живи, а стара източна 
мъдрост казва, че човек е жив, докато е 
жив спомена за него.  

Борис Рахнев създава пантеон неръ-
котворен, но жив, не студен и навяващ 
натиск за безвъзвратно велики събития. 
Пантеонът на Борис Рахнев е животво-
ряш, пълен с един невероятен дух на 
вечност, в него като далечна камбанка, 
ще звъннат познати гласове... 

Той затова и пише. За вас, приятели, 
за ония, върху които, като сме хвърляли 
шепа пръст на ковчега, сме усещали как 
с нещо си отива и нещо от нас. 

И за да го запази, в сърцето му се е от-
ворило широко за вечното „написаното 
остава“. 
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В морето на живота Борис Рахнев  
доплува до все още незастроените с же-
лезобетонни пещери  брегове, нито пък 
до утайките, смятащи се за каймак. 

Бреговете, край които ни кани да 
седнем, да потопим боси крака във веч-
ната вода, на гости, чисти. 

Но нека представим Борис Рахнев и 
като поет, и чрез фотографиите му от 
истинския живот.  

 

ВИНАТА 
 

Непощадени листопади 
в малко есенно селце,  
как остро скърца дървояда 
забит в самото ми сърце. 
И аз по-ясно виждам всичко :  
изгубеният бащин дом 
сред избуялата трева,  
астмата, крушовия клон,  
тук колко гласове познати 
ми носи синкавия здрач 
и този мъртъв поглед ... тате 
и маминият безутешен плач. 
Какво остана – няма нищо. 
Студени сенки, празен дом. 
Не ще ме топли бащино огнище, 
съвсем ненужно като мен. 
 

Добре, че все пак дървояда 
прогонва златна тишина 
и ме затрупва листопада  
на осъзнатата вина. 
 

САМОТАТА – ЧЕРЕН ПЛАЩ 
 

Понякога светът се обръща наопаки и 
самотата те обгръща с черен плащ 

 

На един приятел, който скита по света 
със скъсан чадър 
 

Моя единствена стряха и обич. 
Как да ти кажа добре съм – не мога. 
Как да прикрия колко ми липсваш,  
прехапани устни светът да не вид. 
Фасада на крепост...  отвътре се чупи. 

Наистина днеска това ни се случи ? 
Крия сълзите си в крилете на чайка,. 
светът не е място за хора без мярка. 

 

 
 

Свечеряване, сн. Борис Рахнев 
 

Моя единствена, изпрати ме с молитва, 
светът да не види как чувствата литват. 
 

 
 

И при облаците има устрем, сн. Борис Рахнев 
 

Краткото полупредставяне на Борис Рахнев 

поднесе Калин Симеонов 


