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АКЦЕНТИ  
 

ЗА ИЗДАТЕЛСТВО  

gabriell-e-lit 
 

ИЗДАТЕЛСТВОТО 
 

През м. септември т. г. издателство 
gabriell-e-lit реализира още един свой 
основополагащ приоритет, като създаде 
собствено печатно студио за бутикови 
(до 30) и малки тиражи (до 50).  

До края на годината ще осъществим  
няколко печатни издания на заглавия, 
вече публикувани от нас като е-книги.  

Считаме, че по този начин ще имаме  
стабилна база, която ще ни даде възмо-
жност да осъществяваме мисията на Арт 
платформа gabriell-e-lit – да съдействаме 
на българските автори достойно да из-
дават и разпространяват продукта на 
своето творчество.  

Ние уважаваме електронната книга 
и сме убедени, че тя има бъдеще, но 
знаем, че за немалко поети и писатели  
вариантът „е-книга” не е приемлив, или 
не е достатъчен. Считаме, че чрез гъвка-
вото използване на възможностите на 
принтстудио gabriell-e-lit и връзките ни 
с дигитални и офсетови печатници, ще 
създадем богат избор на авторите да  
сключват с нас индивидуални договори 
за да издадат и разпространят своите 
творби като електронни и/или печатни 
книги. Ние уважаваме автора-творец 
като личност, уважаваме творческия 
труд за създаване на интелектуално-
художествения продукт „книга”. Това е 
причината, поради която ще направим 

всичко, което е във възможностите ни, за  
да обърнем обществената нагласа, спо-
ред която авторът, за да бъде автор, 
трябва да плаща за публикуването на 
книгите си на издатели и печатари. 

Искаме да върнем достойнството на  
твореца, като върнем уважението към 
творческия труд у обществото и себеу-
важението у автора. Искаме отново да 
утвърдим правилото, че авторското 
право има цена и тази цена се дължи на 
автора за неговия труд, за интелектуал-
но-художествения продукт „книга”, 
който предлага. Книгата, от друга стра-
на, е и материален предмет и като 
предмет също има цена и тази цена се 
дължи на издателя за неговия творчески 
труд, свързан с подбора, рецензирането 
и редактирането на текста, с художест-
веното оформление на корицата и 
книжното тяло, с цялостната предпеча-
тна подготовка на изданието и с риска, 
който поема с акта на издава-
не/овеществяване на интелектуалния  
продукт на автора. Книгата, като пред-
мет, има и цена, свързана с 
материализацията й, изразяваща се в 
хартия, мастило и труд за сглобяването 
им... А за да стигне предметът „книга” 
до читателя, трябва да извърви и дългия  
път на разпространението и доставката, 
през който също трябва да я преведе 
издателят, освен ако не е уговорено дру-
го с автора. Издателство gabriell-e-lit  не 
е търговско дружество и търговската 
печалба не е наша цел; целта ни е създа-
ването и разпространението на качест-
вена литература и изкуство. Тук дър-
жим да изясним, че ние не очакваме и 
не желаем проектите ни да бъдат спон-
сорирани отнякъде или от някого, тук 
държим да кажем, че разчитаме на собс-
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твените си интелектуални, творчески, 
физически и финансови сили и възмо-
жности, както и на доброволния и 
безвъзмезден труд на хората, които 
приемат каузата ни за своя кауза.  

Това, което предлагаме като издател-
ство на електронна литература е, да 
заплащаме цената на интелектуално-
творческия продукт на автора, изразена 
чрез авторското право, с интелектуално-
творческия труд на издателя, свързан с 
оформлението и подготовката на ръко-
писа за публикуване във формат на е-
книга и безплатното и безсрочно присъ-
ствие на е-книгата в сайта на 
издателството на адрес:  e-books.gabriell-
e-lit.com. Ръкопис, осъществен от изда-
телство gabriell-e-lit като е-книга, ще 
бъде издаван от нас като печатна книга 
без допълнително заплащане на пред-
печатната подготовка от автора, ако 
авторът желае да издаде книгата си и 
като печатно издание при нас. Това, 
което предлагаме като издателство на 
печатна литература е, да заплащаме 
цената на авторското право с цената на 
извършване на предпечатна подготовка 
на ръкописа за издаването му като печа-
тна книга, ако същият ръкопис вече е 
бил/или ще бъде осъществен като е-
книга от нашето издателство.  

В цената за предпечатна подготовка, 
както на е-издание, така и на печатно 
издание, не е включена цената за худо-
жествено оформление на корицата на 
книгата и нейната предпечатна подго-
товка. Художественото оформление на 
корицата е многопластов творчески 
процес, който ще разгледаме в друга 
публикация.  

Тук ще допълним, че цената на на-
шите печатни книги се определя от 

цената на материалите и труда, вложе-
ни в тях и не зависи от големината на 
тиража; гарантираме, че допечатката и 
единичните бройки няма да струват 
повече, ако тиражът се осъществява от 
принтстудио gabriell-e-lit. Коричната 
цена на книгата се определя от автора. 
Ако е договорено, че издателството 
осъществява разпространението на ти-
ража, или на част от тиража, то дължи 
на автора, като елемент от цената на 
авторското право, 15% от коричната 
цена на всеки продаден екземпляр. На-
дяваме се, че поставяме добра основа за 
развитие на издателството и сътрудни-
чеството ни с авторите.   

 

СПИСАНИЕТО 
 

„Картини с думи и багри" се роди 
като списание за литература и визуални 
изкуства с познатите вече на читателя 
осем рубрики, които се развиха и обога-
тиха с подкатегории още в първия брой. 
С развитието на брой 2/2019 разшири-
хме онлайн изданието на „Картини с 
думи и багри” и отворихме по-широко 
вратата към „кухнята” на редакцията, 
като добавихме връзка към нашата по-
ща, чрез категорията „Поща gabriell-e-
lit”. 

Но когато започнахме да изпълваме 
със съдържание третия брой стана ясно, 
че основната рамка и нейната структура 
е отесняла за новите хоризонти и новите 
предизвикателства пред нас, като екип и 
общност от творци и активна читателс-
ка аудитория. 

Събрахме „Картини с думи и багри” 
такова, каквото бе до брой 2/2019 в един 
раздел - РАЗДЕЛ ИЗКУСТВО. Списани-
ето такова, каквото го познаваме, ще 
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продължи да се развива по своите пъте-
ки в рамките на РАЗДЕЛ ИЗКУСТВО. 

 

РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО 
 

Новото в нашето списание за литера-
тура и визуални изкуства, което ще 
започнем да осъществяваме от настоя-
щия, и ще развиваме в следващите 
броеве, е РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУС-
ТВОТО. Създаваме две направления в 
него: НАПРАВЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРА и 
НАПРАВЛЕНИЕ ВИЗУАЛНИ ИЗКУС-
ТВА. Изкушаваме се да обявим и трети 
раздел - РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ОБЩЕСТ-
ВОТО, обединяващ някои хуманитарни 
и обществени науки, имащи отношение 
към развитието на обществото и науки-
те за изкуството, като философия и 
естетиката, напр., но считаме, че в този 
начален момент това би тласнало спи-
санието в посока, твърде отдалечена от 
първоначалния замисъл за него – да 
бъде периодично издание, което попу-
ляризира идеите и интелектуалния 
продукт на Арт платформа gabriell-e-lit 
и помага за осъществяването на мисията 
ни - да дадем възможност на българския 
творец достойно и достъпно да издава, 
представя и разпространява произведе-
нията си. Не се отказваме в по-късен 
етап да развием и този раздел. 

 

ЕКИПИТЕ 
 

Списание „Картини с думи и багри“ 
остава и винаги ще бъде преди всичко 
издание и продукт на издателство 
gabriell-e-lit, регистрирано от Габриела 
Цанева, в качеството й на физическо 
лице, упражняващо свободна професия. 
Не желаем да губим свободата, която ни 
дава липсата на ризницата, наречена 

„юридическо лице“, било то търговско 
дружество, или юридическо лице с нес-
топанска цел. Защо казвам „ризница“? 
Защото, концепцията за „юридическо 
лице“ е точно това – ризница, броня, 
правна форма, която защитава физиче-
ското лице от носене на отговорност. И, 
ако някой си мисли, че липсата на 
„фирма“, зад която да се крие, прави 
издателство gabriell-e-lit по-несигурно, 
или някак… по-„неистинско“ – не е 
така, а точно обратното. Физическото 
лице, което извършва дейност, поема  
цялата отговорност за действията  си. 
Всяка печалба и всеки финансов крах, се 
отразяват върху личната му финансова 
сфера. Няма трикове, зад които да се 
крие, защото, априори, се е отказало от 
защитата на правната фигура „юриди-
ческо лице”. В името на свободата да 
действа „от свое име и за своя сметка”, 
или – в името на свободата да бъде себе 
си.  

И така, след това дълго предисловие, 
обосноваващо правото на издателя да  
определя организационната структура 
и персонална ангажираност на лицата, 
имащи отношение към издаването на  
списанието, стигаме до екипите: редак-
ционен екип на списанието и екип на 
броя. 

 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП НА СПИСАНИЕТО 
 

Редакционният екип на списание 
„Картини с думи и багри“ е в състав д-р 
Габриела Цанева, издател и главен ре-
дактор и Надежда Александрова, 
редактор на раздел изкуство и направ-
ление литература. Този екип остава 
един и същ за двата раздела на списани-
ето – ИЗКУСТВО И НАУКА ЗА 
ИЗКУСТВТО.  
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ЕКИП НА БРОЯ 
 

Екипът на броя е различен за всяко 
отделно издание на „Картини с думи и 
багри“ и се състои от гост редакторите 
на РАЗДЕЛ ИЗКУСТВО и рецензентите 
на статии, предложени за публикация в 
РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО.  

Рецензентите на статии влизат в със-
тава на екипа на броя с имената си, с 
написаните от тях рецензии, с предло-
жените за публикуване материали в 
научния раздел на списанието, и с отго-
ворността, която поемат за научната 
значимост на статията, реферирана от 
тях. Считам, че по този начин гаранти-
раме както качеството, така и 
автентичността на онова, което публи-
куваме като „наука за изкуството”. 
Изискването на издателство gabriell-e-lit 
и списание „Картини с думи и багри“ 
към лицата, които могат да бъдат ре-
цензенти на научни материали, 
предложени за публикуване в РАЗДЕЛ 
НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО, и по този 
начин да бъдат част от екипа на броя, е 
да имат научно образователна степен 
„доктор“, или по-висока; предимство е, 
ако като хабилитирани лица рецензен-
тите са преподаватели във висши 
учебни заведения, или научни сътруд-
ници в научноизследователски орга-
низации или БАН, но не е задължител-
но условие. 

 

АВТОРИТЕ 
 

Кой може да публикува в РАЗДЕЛ 
НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО? Преподава-
тели във ВУЗ, научни работници, 
докторанти и студенти, както и всеки, 
който има възможности и желание да 
пише по теми и проблеми, свързани със 

същността на науките за литература и 
визуални изкуства, който има възмож-
ностите и желанието да развива и да  
допринася за развитието на науките за  
изкуствата.  

Нямаме изисквания към авторите да 
имат образователна или научна степен, 
да бъдат преподаватели или научни 
работници. Предимство е, ако авторът е 
с научна степен в областта, за която се 
отнася предмета на предложения за 
публикация материал, но това не осво-
бождава статията от необходимостта да 
бъде рецензирана от друго хабилити-
рано лице, или лице с академично 
звание. И това не е приумица, а гаран-
ция за качество.  

 

СТАТИИТЕ 
 

Материалите за РАЗДЕЛ НАУКА ЗА 
ИЗКУСТВАТА трябва да имат характер 
на научна разработка, да отговарят на 
изискванията за научност и достовер-
ност, на формалните критерии за  
оформяне на научна публикация и да 
имат принос за развитието на научната 
област, за която се отнасят. Статиите се 
изпращат на някой от електронните 
адреси на издателство gabriell-e-lit, пуб-
ликувани в интернет и в списание 
„Картини с думи и багри” в завършен 
вариант, заедно с резюме и рецензия от 
хабилитирано лице, или лице с акаде-
мично звание. Рецензентът изпраща на 
някой от електронните адреси на изда-
телството декларация, с която пре-
поръчва статията за публикуване и пот-
върждава автентичността й, като дава 
съгласие референцията му да бъде пуб-
ликувана и да бъде включен в ре-
дакционния екип на броя. Статията се 
публикува, предхождана от рецензията 
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и резюмето. Желателно е да има  превод 
на резюмето на английски език с основ-
ните научни приноси на разработката. 
Освен статии, готови сме да публикува-
ме и други научни жанрове, съгласно 
класификацията на писмените акаде-
мични жанрове, които отговарят на 
гореизброените изисквания. Надяваме 
се, че списание „Картини с думи и баг-
ри” със своя РАЗДЕЛ НАУКА ЗА 
ИЗКУСТВОТО ще се превърне в сери-
озно периодично издание с принос за  
развитието на науката, включено в На-
ционалния референтен списък на 
съвременни български научни издания 
с научно рецензиране.  

 

е-Библиотека gabriell-e-lit  
 

Е-Библиотека gabriell-e-lit е част от 
Арт платформа gabriell-e-lit, един про-
ект, чиято мисия е да подкрепи 
българските творци в нелекия път от 
създаването, до публикуването и раз-
пространението на техните произ-
ведения. Както всяка библиотека, наша-
та е-библиотека съдържа книги, които 
са на свободен достъп за всеки читател. 
Не е нужна регистрация, за да четете, 
тъй като, както добре се изрази един от 
нашите автори, „Книгите са за четене!”. 
Посетете нашето книжно хранилище и  
четете! Изпратете ни ваши любими 
книги в електронен вид, за да стане би-
блиотеката ни духовен център и място 
за среща на автора и читателя. 

Щастливи сме да споделим нашите 
нови книги. Ще започнем с „Погледи” – 
първата поетична книга на Рени Васева, 
спечелила конкурса „Далекогледство” 
на Литературен клуб „Многоточие”.  
Читателите вече познават и обичат сти-
ховете и прозата на авторката, нейният 

безспорен талант не се нуждае от ко-
ментар, и все пак, не мога да не споделя 
възхищението си от нейната кипяща 
образност, от дълбочината на философ-
ските прозрения, от деликатността на 
чувствата... В „Погледи”, както и в по-
късните й стихове, римата и ритъмът са 
овладени и майсторски използвани, без 
да се превръщат в шаблон, в рамка, в 
затвор за думите и посланията.  

 

 
 

СТАЛКЕР 
 

Влизам сред къщите почти на пръсти – 
в свят на безвремие... 
Портите будя с тройно почукване – 
вярвам в поверие. 
Лепя по прозорците смели усмивки, 
разчитам послания. 
Моля се искрено днес да открия 
тайно имане. 
Стъпвам по плочите със вкус на лято, 
галя стените, 
а те се ронят с мирно стенание... 
Пъдя осите. 
Привеждат кости осиротелите къщи, 
просят на слънце, 
но са празни техните длани – 
смях – нито зрънце. 
Измива раните на старите къщи 
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със милост дъждът, 
а мъглите есенни ги превързват, 
да не кървят. 
Вървя сред къщите почти на пръсти, 
дишам безвремие, 
а прашните сенки ме прегръщат 
с любовно доверие. 
Аз вярвам искрено, че днес съм сталкер, 
който открива 
кълбото златно, съда чудодеен, 
водата жива... 
И заедно с къщите в някой миг ангелски 
аз ще успея 
да дам на всеки щастие даром – 
за да живеем. 

 

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

 

Ще продължим с „Борба за земя” на 
д-р Райко Даскалов, преиздадена и пре-
доставена на нашата библиотека от 
Живка Танчева, като илюстрация на 
нейната статия-портрет за големия бъл-
гарски политик. 

 

 
 

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

 
д-р Габриела Цанева 

АНОНСИ 
 

ХVІ СВЕТОВЕН ДЕТСКИ  
ХАЙКУ КОНКУРС 
 

Фондация „JAL“ организира XVI 
Световен конкурс за детско хайку /2019-
2020/. Темата на конкурса е „Спортове“ 
и е вдъхновена от предстоящите летни 
олимпийски игри в Япония. Конкурсът 
ще се проведе в България, със съдейст-
вието на Българския хайку съюз. Най-
добрите хайку от света ще бъдат публи-
кувани в антологията „Хайку на децата 
от света”, том 16. Спечелилите стихове 
ще бъдат обявени публично с името, 
държавата и възрастта на автора. 

 

 
 

Могат да участват деца на възраст до 
15 години, навършени към 29 февруари 

http://e-library.gabriell-e-lit.com/books/ReniVaseva-Pogledi.pdf
http://e-library.gabriell-e-lit.com/books/ReniVaseva-Pogledi.pdf
http://e-library.gabriell-e-lit.com/books/RaikoDaskalov-Borbazazemya.pdf
http://e-library.gabriell-e-lit.com/books/RaikoDaskalov-Borbazazemya.pdf
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2020 г. Хайку трябва да бъде написано 
на три кратки реда и да бъде придру-
жено от нарисувана или моделирана на 
ръка творба на същата страница, из-
пълнена от същото дете.  

 

 
 
Всеки участник може да участва само 

с едно хайку. Творбите трябва да бъдат 
оригинални, изпълнени самостоятелно 
и непубликувани. Могат да бъдат из-
пращани всякакви форми на визуални 
изкуства, с изключение на снимки и 
цифрови изображения, изпълнени на 
лист с размер А4 (21 см х 29.7 см) или 
оразмерена хартия (8.5 инча х 11 инча).  

Във формуляра за кандидатстване се 
изисква подпис на настойник.   

Можете да го изтеглите от сайта на 
списанието на адрес:  

 
http://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/wp-

content/uploads/2019/09/Application_form_Bulgari
an.pdf 
 

Моля, изпращайте творбите за кон-
курса на адрес: Български хайку съюз, 
п.к. 501, София - 1000. 

  
Срок за участие:  

от 01.10.2019 до 29.02.2020. 

 

НОВИ КНИГИ 
 

ТОЛКОВА Е РАНО - роман на 
ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 

 

Верни на онова, което вече се прев-
ръща в традиция за издателството, ще 
предложим на читателите първо в елек-
тронен вариант, а след това и като 
печатна книга неиздавания досега ро-
ман на Габриела Цанева "Толкова е 
рано". Започнат през 2004-та и завършен 
две години по-късно, този обемен про-
заичен текст остава встрани от 
творческите планове на автора, може би 
защото едва сега, 15 години след нача-
лото на описаните събития, вече не е 
рано да бъде издаден.  

Вторият роман на Габриела Цанева е 
изграден върху основата на развиващ се 
пред читателя файл-дневник, като дей-
ствително случващото се и худо-
жествената измислица се преплитат и 
създават един публицистично-поетичен 
текст, който може да се разглежда и като 
документ на епохата, и като роман, и 
като поема. Поетичните фрагменти 
вече имат свой самостоятелен живот в 
стихосбирките „Заскрежени птици” и 
„Светлата пътека към звездите” но в 
романа присъстват и като основание за 
развитието на сюжета, и като екстракт 
на преживяното, и като философска 
категория, извеждаща ежедневното в 
надбитийни пространства. 

 

http://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/wp-content/uploads/2019/09/Application_form_Bulgarian.pdf
http://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/wp-content/uploads/2019/09/Application_form_Bulgarian.pdf
http://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/wp-content/uploads/2019/09/Application_form_Bulgarian.pdf
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ПЕЧАТНИТЕ КНИГИ НА  
ИЗДАТЕЛСТВОТО 

 
През последното тримесечие на го-

дината издателство gabriell-e-lit ще 
публикува като печатни книги заглави-
ята, излезлите до момента като е-книги: 
„На попрището жизнено в средата” на 
Надежда Александрова Цанева, „Живо-
та в стих събрах” и „Миналото в мен” на 
Габриела Цанева, „След девети, след 
десети” на Христо Ангелов, както и 
„Алманах Литературно земеделско зна-
ме”, том 1 и том 2. 

Предлагаме на читателите една сре-
ща с творчеството на поетесата Вяра 
Дамянова, чрез едно от стихотворенията 
й, включено във втория том на алмана-
ха. 

 

ЗАПЕЙТЕ С МЕНЕ 
 

Запейте с мене - нощ безлунна, 
ти, зимо зла и безчовечна, 
раздрана от войни плането 
за този, който слиза до сърцето ми. 
 

Той идва да превърже раните 
от битките на слепите ми чувства. 
Отива си с деня на ранина, 
сълзите ми изпил с нежни устни. 
 

Хулете ме, наричайте ме “странна”, 
от злост вземете и небето ми, 
аз истинска и вярна ще остана 
на този, който слиза до сърцето ми. 
 

© Вяра Дамянова 
 
 

ОЧАКВАНИ ЗАГЛАВИЯ 
/СЕПТЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2019/ 

 
След успешната реализация като е-

книги на том 1 и том 2 на „Алманах 
Литературно земеделско знаме” и пуб-
ликуването на том 1 като печатно 
издание, започнахме подбора на произ-
веденията, които ще влкючим в третия 
том на алманаха, а имаме и заявка за 
втора книга от Христо Ангелов, но... 
нека дочакаме 2020-та! 

А преди това, очаквайте... 
 

СЪСТОЯНИЯ. ХАЙГА – 
нарисуваната поезия на  
ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 

 

Скоро ще представим на читателите 
ни второто, преработено и допълнено 
издание на „нарисуваната” стихосбирка 
на Габриела Цанева „Състояния. Хай-
га”, (изд. „Изток-Запад”, С., 2013).  

Защо отново „Състояния”, толкова  
относително скоро след първото изда-
ние? Какво налага 103 картини със 
стихове да се прекроят и преиздадат? 
Какво е новото в новото издание - сти-
ховете, картините, състоянията, или 
онова, което ги прави, или не ги прави 
„хайга”?  

Ето отговорът на автора... 
 

Срещнах Весислава Савова в интернет и 
бях запленена от нейнитте хайку, бях зап-
ленена от формата и духа... и от спомена... 

...Някога, когато бях студентка по хи-
мия, ми попадна малка книжка с избрани 
хайку на японските майстори. Бяха толко-
ва изящни, красиви, крехки и разтърсващи, 
че завинаги останаха в паметта ми – не 
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като конкретки текстове, а като усещане 
за уловени мигове. По онова време бях увле-
чена от източната философия и естетика, 
от учението на Буда и духа на Бушидо... 
тренирах карате и айкидо, практикувах 
йога и исках да уча японски и калиграфия... 
Е, до японския и калиграфията не стигнах, 
но другото е в мен до днес; част от лично-
стта ми. Минаха много години, извървях 
много пътеки, но когато срещнах Весислава, 
онзи спомен избухна в ума ми и миналото 
ме обсеби... Започнах да пиша хайку и други 
кратки източни форми; оказа се, че в ин-
тернет има много хора, които пишат 
хайку и започнахме задочно да общуваме. 
Така, без да усетя, като многопластов диа-
лог с читателя-поет, създадох книгата си 
„Искам себе си”, един своеобразен хайбун, в 
който добавих няколко детски картини, по 
които написах стихове... Тези картини, 
изровени от прашасали папки, ме накараха 
отново да рисувам, тласнаха ме към създа-
ването на нови стихове по картини, 
рисувах картини по стихове... и тези сти-
хове-картини усещах като нови състояния 
на духа и тялото... Когато картините 
станаха 100, време бе да се превърнат в 
книга, която нарекох „Състояния. Хайга”. 
Тази стихосбирка, всъщност, не е хайга, 
защото поезията в нея не е само хайку, дори 
хайку в нея не са съвсем хайку, а често само 
тристишия, изградени по схемата 5-7-5, но 
словото вървеше „след четката” и четката 
следваше словото... и макар четката да 
рисуваше по правила, различни от прави-
лата на източната живописна школа,  все 
пак картините и словото бяха родени и 
обусловени едни от други, бяха в хармония, 
а нали точно това е изкуството хайга – 
хармонията на уловения миг? 

В процеса на развитие на списание 
„Картини с думи и багри” се срещнах с 
творци, отдадени на източните поетични 
форми и общуването ми с тях и техните 

стихове ме накара да погледна с нови очи и с 
ново познание последната книга от моя 
предишен живот... и да почувствам по раз-
личен начин моите Състояния... и да ги 
претворя различно...  
 

  
 
 

***   
Заспах под голи  
клони. Тичинков прах ме 
покри... Пролет ли? 
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***   
Прегърбен старец 
впива пръсти в небето 

     и в пръстта. Бонсай. 
 

 
 
 

***   
Хруска пясъкът 
под уморени стъпки, 
зората преглъщам със 
сол напоена… 
С напукани устни се 

     смея – вечерна роса… 
 
 
*** 
черни клони под 
бяло небе – въздухът, 
настръхнал боде 
 
 
 

   
 

 
 
 

 
 
Дали в новото издание нарисуваната 

поезия ще се превърне в Хайга? 
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ПОЕЗИЯ 
 

НЕЗАГЛЪХВАЩИ  

ГЛАСОВЕ 
 

НИВАТА  
ИВАН ВАЗОВ 
 

09.07.1850, Сопот - 22.09.1921, София 
 

Поклон пред паметта на Патриарха!  
На днешния ден, когато празнуваме 

независимостта на България, рядко се 
сещаме за Патриарха... не само на бъл-
гарската литература, бих казала - на 
българската нация... Рядко се сещаме за 
неговата физическа кончина. И може би 
така е редно - да не помним датите на  
тихото тленно угасване на личностите, 
които с духовната си диря са разорали и 
засяли нивата на днешното битие. Мо-
же би така е редно - тяхното слово и 
дело да не се свързват с физическото им 
отсъствие от живата тъкан на общество-
то. 

И все пак, на днешния празничен 
ден - поклон пред паметта на Патриар-
ха! И нека тази почит се изрази чрез 
публикуването на стихотворението му 
„Нивата”.  

Защо точно това стихотворение, за-
що незаглъхващият глас на Вазов не 
прозвучи чрез друго? 

Може би, защото е време за сеитба. 
Може би, защото е време да започнем да  
сеем добри семена... Изгубихме не едно 
поколение.  

Нека не губим и това! 
 

Сейте разумное, доброе, вечное! 
Некрасов 
 

Морен орач из нивата сееше, 
        сееше в ровки бразди, 
руен се пот от челото му лееше 
        и по космати гърди. 
 

Гледах как фърляше весело семето - 
        чисти и здрави зърна. 
Сей, земеделецо, днес му е времето, 
        фърляй добри семена. 
 

С жътва богата, със спор, изобилие 
        бог ще труда надари, 
честно и славно е твойто усилие, 
        бодро засявай, ори. 
*** 
Зная сеячи и други във нивата - 
        в другата нива у нас: 
там ще поникне трънакът, копривата, 
        не позлатеният клас. 
 

Гнило е семето в почвата плодната, 
        дето го пръскат они, 
плодове грозни ще бликнат в народната 
        нивица, грозни злини. 
 

Хранят с отрова това поколение, 
        с дело, с примери и с реч... 
Бъдеще страшно ще жънем в смущение, 
        жънем го даже ний веч... 
*** 
Сейте, сеячи, доброто засявайте 
        в младата нива у нас, 
истини здрави в душите втълпявайте, 
        важен е днешния час. 
 

Сейте ламтеж къмто правда божествена, 
        сейте любов - не вражда, 
милост в сърцата и обич мъжествена 
        къмто дълга и труда. 
 

Жадна за хубаво семе е нивата, 
        силна е, сочна е тя: 
всичко се фаща в горката, родливата: 
        бурен и клас, и цветя. 
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ОБЕСВАНЕТО НА  
НИКОЛА ПЕТКОВ 

 
21.07.1893, София – 23.09.1947, София 

 

СТРАХИЛ ПЛАНИНЕЦ 
 

Осиротя България! Мълчат, мълчат     
камбаните на „Александър Невски”… 
И хиляди окови глухо пак дрънчат… 
Обесен е повторно Левски! 
Обесен е Петков! Никола! Във полунощ! 
В Софийския затвор стърчи бесило… 
И пак един велик виси със страшна мощ,  
с неимоверна, с чудна сила! 
 

О, лик на Дух, на Марш! Везувий в таз земя. 
В предмаков мрак на Ботев е небето… 
Затишие пред буря!... В робската тъма… 
Атаки в химн аз будя!... Ето!.. 
Понася се байрак!... Космичен ек от ров… 
Нов опълченец! Земеделец! С вяра! 
Говори той – Петков! Никола Де Петков! 
Повярвай в себе си, Българийо! 

 

Отекват мощно в ботевския небосклон    
словата: Да живее сво-бо-да-та!... 
И става вечност! В парламент и пантеон! 
На бастиона – на Борбата! 
О, Свободата има космос! Няма гроб! 
Легенди връщат се на върховете… 
Петков е жив! Потегля мит велик! Не роб! 
О, мит, тирани, треперете! 

 

23 септември 1947 г., София 
 

НОВА ПОЕЗИЯ 
 

ТАЙНАТА 
 

АЛЕКСАНДРА ИВОЙЛОВА 
 

ИМЕТО, ДЪЖДЪТ, ТАЙНАТА 
 
 Самота... 
 Името и кой ли 
 върху камъка вдълбава? 
  

Не идва никой, не се завръща. Дори 
гласът на нечия далечна памет не дос-
тига мястото. Надвисват облаци и 
отминават. Само камъкът – като прого-
нен от небето облак – белее тук. 

Стои и пази името все още...  
 

 ––––––––– 
 

Натежават и натежават крилете на 
пеперудата. Докосват земята, полягат – 
прекършено цвете. Полята прегарят и 
човекът обръща към небето просешката 
си шапка – дано измоли глътка за своята 
жажда. Дълбоко в пръстта корените 
тръгват още по-надълбоко. Там мъртви-
ят лежи – лежи отколе. Ала надеждата за 
светло възкресение е зрънцето в сърцето 
му. 

 

 И мъртвият 
 чака дъжда 
 За да поникне отново 
 

 ––––––––– 
 

 Върху устните ви – 
 трева 
 Тайната на живота 
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Нито звук, ни полъх. Няма отговор 
на вечните въпроси. Извикаш ли, ще 
чуеш само свойто ехо. Мълчание, в кое-
то се оглежда спокойна и невнятна 
сянката на този свят. 

 

ИЗКУСТВО 
 

 in memoriam 
 на Трифон Силяновски 
 

Обича боровите гори и скалите. И 
сътвореното от човешкия гений. Свири 
Баховите хорали на своето старо пиано. 
Мъките на Голгота – познава ги. От 
един от онези лагери, в които изпращат 
за назидание. Веднъж поискали от него 
да преведе два вола през зимната река. 
Трябвало да я премине като вододел 
между живот и смърт. И той прекрачил 
оттатък. За миг кръвта му застинала, 
вледенила се. Тогава чул – може би вече 
в отвъдното – призивните тромпети на 
Брукнер. И си припомнил живота. Оце-
лял. 

Купищата книги покрай стените на  
стаята му растат. Сигурно вече напом-
нят скали. Зъбери, които търсят небето. 
Познава всяка страница. Големите мис-
лители. Големите художници. Големите 
музиканти. Големите вечни градове. 
Големите епохи... Времената! Стои на 
предела. Сам вече е предел.  

Днес, надвесен над света, продължа-
ва да твърди, че всяка точка от 
човешкото познание е среща с непозна-
ваемото. Но има все пак някакъв 
универсален отговор, който обяснява 
всичко. 

 

 И продължава любовта – 
 през пръстта в очите ни, 
 през мъха върху нашите устни... 

ЗАЩО? 
 
Пресреща ме по пътя. Иска да сме за-

едно. Не ме познава, а толкова ме обича! 
Защо? Радва се от цялото си същество. 
Така му повелява Всевишният – да оби-
ча без основания, при всяка случайност, 
заради самата любов. Тази любов, в коя-
то година след година се опитвам да  
проникна. Тайнствената, дълбоко зако-
дирана същност на света. 

Радостта ни е взаимна. Така спираме 
времето. След дъжда вечерният въздух 
мирише на пръст и влажна есенна шу-
ма. А иззад облаците вече предпазливо 
наднича новата луна. 

Ето че стигам прага на къщата. Тук 
времето се завърта отново – влизам у 
дома. Тръгва си със смирение – без уп-
рек, без съпротива. Нощта е дълга и 
хладна, нощта е на бездомните.  

Ах, приятелю, ще ме научиш ли да 
разбирам света със сърцето си? 

 
 Разсъмване 
 В калта по пътеката – 
 следи от лапи 
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ДАЛИ 
 

АЛЕКСАНДЪР  АЛЕКС.  
ДЪБНИШКИ 

 

ТРИПТИХ СЪС СТЪЛБА 
 

И сънува, и ето стълба, изправена на 
земята, чийто връх стигаше до небето; 
и, ето, Божиите ангели се качваха и 
слизаха по нея. И, ето, Господ стоеше 
над нея … 

 
Битие, 28, 12 – 13 
 

Стълбата, стълбата – от векове 
и тя, и патриархът ѝ, 
дарени с усамотението 
на обещано минало, 
обитаваха неведоми земи 
и спомен между страници. 
И само по пълнолуние 
сянката ѝ – бродница вездесъща 
разстилаше снага 
над води и снежни полета. 
Нощем погледите по нея 
ставаха ангелски 
и в порива към желаното 
търсеха думи за него 
в тъмния свят на езика. 
Изгревът сутрин гасеше истини 
и дните, погълнали стълбата, 
ги криеха дълбоко, дълбоко 
в нашата боязън. 
Стълбата, стълбата … 
Сънища, сънища … 
 

* * *  
Ти, патриархо, какво ни остави? 
страха ли от стълбата 
или неизречено не 
за стъпки по нея, родили слова. 
Защото ангели се качваха, 
но бяха ли ангели на слизане? 
Към нас ли 
или към някакво несъзнавано надолу? 
Кои бяха думите за греха, 
разкъсали душата на порива нагоре? 
Търсих те в книгата; търся те … 
 
* * *  
Старец на стълба 
къса от дърво плодове. 
Протегнати детски ръце 
мъдрост докосва, дарява, 
от стълбата пази. 
До стареца наяве е страхът. 
Само на сън са криле. 
 
 

МОНОЛОГ НА ЕВА 
 
Ела. 
Ще те заведа в градина 
без да чуваш “не”. 
И не чакам “да”. 
Листата тук явяват реч 
на нямо ложе. 
Погледите, светло, тъмно 
са слова. 
Мислим с допира 
на тяло до ръка. 
Тъй упоително говорят ни тревите; 
реката не замлъква 
с капки от вода. 
А ти ела. 
Ще чуваш само моето лице; 
след него – 
малко синьо от небе. 
И пак лице … 
Разбира се, ще има тръни, 
изнемощяла длан ще стиска хляб; 
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прокудени деца … 
Но ти ела 
да слушаме Луната, 
оживяла в плът. 
Тъмнината се смалява 
върху нея, става плод. 
Грабват го очи. 
Миг зачева, миг живее 
радостта 
и пази мимолетното 
светът от думи. 
За него 
орисан си да си врата. 
 
Montreal’18 
 
 

ДАЛИ 
 
Дали падаш, когато ходиш 
или нещо чезне под стъпките ти 
като земя под птица; 
дали утрото е небеснокафяво 
или това е само 
едно немислимо пробуждане; 
дали чашата не е празна 
от твоя поглед в нея 
или те изпълва нищото u, 
но ти – удавен в себе си, 
дори не я съзираш; 
дали ще се събудиш утре 
или вече си точка 
в един невъзможен синтаксис; 
дали защото …? 
Дали … 
в палитра от думи 
спи моят свят. 
 
Montreal’18 

 

 
 

БЕЗСЪННА НОЩ, 
ХАЙКУ 
 

ВЕСИСЛАВА САВОВА 
 
***  
безсънна нощ 
в антрето локва 
от чадъра ти 
 
*** 
туп... 
лек ветрец събаря 
гнила ябълка 
 
*** 
бриз 
по грапавините на скалата 
нежен мъх 
 
*** 
гълъби в полет 
посред бял ден 
заря 
 
*** 
тази прастара Земя 
... а още се учим 
да дишаме 
 
*** 
топла вечер 
в ресторанта мъж рита 
котка с едно око 
 
*** 
красив непознат... 
безименният му пръст 
с халка 
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*** 
религия срещу наука 
а къде остана 
вярата? 
 
*** 
около мен 
само непознати... 
и все пак – едно цяло 
 

 
 

Дъждът – худ. Габриела Цанева 
 
*** 
дъждовен уикенд 
посягам към книгите 
на най-горната лавица 

 

ПРОМЯНАТА 
 

ДИАНА ТЕНЕВА 
 
 
*** 
нарастваща луна… 
мога да чуя себе си 
и това ми е достатъчно 
 
*** 
ин и ян… 
готова съм да приема 
промяната 
 
*** 
нашите лица 
вечно млади… 
CGI технология 
 
*** 
твоята червена рокля… 
да танцуваме 
салса 
 
*** 
чаша вино – 
сподели небето си 
с мен 
 
*** 
свещ на вятъра... 
отвъд пътят започва 
отначало 
 
*** 
стар албум... 
панделката по-голяма 
от главата ми 
 
*** 
циркът 
си замина... 
сенна хрема 
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ПЪРВИ ПЕТЛИ 
 
Първи петли... 
Любовта е с дъх на сол, 
горчивосладка, 
невъзможно кратка... 
Август - мярка 
на боговете за блаженост - 
лениво сипна зората 
с дъх на сол... 
 
 
*** 
Улицата ме поглъща, 
дави ме в хиляди цветове, 
по кожата ми полепва 
мирис на липи, 
а върху мен 
все още вали 
снощният ти шепот - 
шепот на звезди... 
и сълзи! 
 
 
*** 
Свърши любовта - 
Той тайно и сам 
си яде ябълката, 
а навън снегът 
вали ли, вали... 
Не остават 
даже семчици 
за обратни следи 
към Дома, 
където Тя отново 
разпуска коси 
за следващия, 
който ще ѝ даде 
обелена и нарязана 
ябълка. 
 

АЗ 
 
Кратко и точно АЗ, 
а в него цяла вселена - 
трепери моят глас 
в недовършена поема 
и в нощвите зрее квас, 
който после хлябът обема. 
Кратко и точно АЗ 
с думи, мъдрост и звуци 
налива, пълни се клас 
и в очите на нашите внуци 
свети бунтът в екстаз. 
 
 

ПРЕВОД НА ЖИВОТА 
  
Не се научих 
правилно да те живея - 
извънритъмно дишам, 
извънритъмно пея, 
извънритъмно говоря 
сложни думи. 
А краят винаги 
е толкоз близо, 
без сложни завъртулки. 
Просто точка. Край на песента... 
 
Господи, научи ме  
простата човешка болка 
да превеждам! 
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НЕДОВЪРШЕНО... 
 

ЕЛИСАВЕТА ШАПКАРЕВА 
 

ОГРАДАТА ИЗГЛЕЖДА  
НЕДОВЪРШЕНА 

 
Оградата изглежда недовършена, 
впрочем и къщата – също. 
Под стълбището има въглища,  
навярно струпани за зимата. 
 

Набръчкано е сякаш всичко –  
от старите дървета, та до съчките. 
А стряхата – така надвиснала,  
че сякаш ще захлупи къщата. 
 

Изсъхват жълтите цветенца,  
оставени във вази от бутилки.  
Повява вятърът и се заплита  
в косите сиви на тревата. 
 

Коминът пуши колкото да каже,  
че има огън в пустото огнище. 
А мравките завиват отдалече  
и повече не се завръщат. 
 

Пробягват котки с мършави опашки  
и се покриват под навеса –  
далеч от кучето, което също  
отдавна не очаква никого.  
 

И само лудата е същата  
и все причаква някого на пътя. 
А пътят, също недовършен,  
отдавна не отива никъде. 

 

 

БЕДНОТО КУЧЕНЦЕ 
 
Просякът 
ден след ден 
извежда кученцето. 

Самотникът 
ден след ден 
споделя съдбата си с него. 
Кученцето е винаги малко, 
винаги малко и тъжно. 
Ден след ден 
той седи на тротоара, 
а то – в кошчето. 
Хем е на улицата, 
хем не може да мръдне. 
Покрай него 
ден след ден 
се разхождат други кучета. 
Хора пускат стотинки – 
все за него, за кученцето, което, 
ден след ден, 
заработва така 
несвободата си, 
за да я отстъпи след време 
на друго кученце, което 
ден след ден... 

 
СОФИЙСКИТЕ ГУГУТКИ 

 
„Софийските гугутки ще се върнат 
ликуващата ми душа да пренесат Отвъд.” 

                           Мирослава Исидорова 
 
Няма ги, няма ги вече  
деликатните, дребни софийски гугутки –  
прогони ги сивият гълъб. 
Нахален, всеяден и гладен  
той почти ги изяде. 
А трохичките, дето ги ронех,  
са толкова малки  
и само на един хвърлей. 
Като моя роден град –  
все по-чужд и по-недостъпен  
сред тълпите от гълъби. 
А гугутките…  
май са Отвъд… 
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ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ 
 
Високо е вече слънцето. 
Наближава обяд, 
а на запад тънката запетайка на луната 
е толкова ясна – 
бял знак на синьо поле. 
Като че ли разделя 
изречението на облаците 
и ги прави смислово различими. 
А земята се пита кога ще получи 
многоточието на дъжда, 
което няма да бъде край, 
а начало. 
И няма да спре слънцето, 
а ще го нарисува 
като огромна усмивка, 
подобна на детска рисунка 
с няколко прости 
черти и резки. 
А черноризец Храбър 
ще им се радва. 
 

 

И ТОЗИ ЮНИ 
 
Ще се срещнем на Блумсдей 
като истински Одисеи – 
скитници сред стените на къщите 
между печката, телевизора и компютъра. 
Докато чакаме морето да дойде при нас, 
ще сърфираме в мрежата и 
ще хвърляме мрежи там. 
А навън Блумсдей – 
двайсет и четири часа в годината, 
само двайсет и четири часа! – 
ще се протяга на пръсти, 
но прозорецът ще бъде затворен. 
И така да другия юни, 
приятелю. 

МОРЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ, 
ХАЙКУ  
 

ЗОРНИЦА ХАРИЗАНОВА 
 

*** 
първи стъпки 
по мокрия пясък 
татко пълзи назад 

 
*** 
старо туристическо корабче 
капитанът гледа с надежда 
към брега... 
 
 

 
 

Блян по Айвазовски, худ. Габриела Цанева 
 

 

*** 
хладно утро 
мачта на платноход  
раздвижва мъглата 
 
*** 
крайбрежен бар 
пенсионери с бански  
на екзотични цветя 
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*** 
изгрев 
танцувам сам край океана 
сред пера от гларуси и чайки 
 
*** 
July morning 
правя любов 
с непознат… 
 
*** 
морска сирена 
банският ѝ с мотив 
на рибени люспи 
 
*** 
лятна буря 
чадъри догонват 
хвърчила 
 
*** 
безвремие 
чирози се поклащат 
под яркото слънце 
 
*** 
облачен ден 
спасителят подрежда 
бирени капачки на плажа 
 
*** 
бар „Хаваи” 
на дъното на чашата  
половин лимонена луна 
 
*** 
летен флирт 
гларус ухажва 
надуваемо фламинго 
 

*** 
оживление на плажа 
морско конче 
в бутилка от оранжада 
 
*** 
лятна ваканция 
игра на жабки подплашва 
водна змия 
 
*** 
сюрреалистично море - 
надуваеми еднорози 
чак до хоризонта 
 
*** 
Илинден 
в морето само 
туристически корабчета 
 
*** 
плажен волейбол 
след третата мента 
играчите още по-настървени 
 
*** 
подарък за рожден ден – 
перлена мида  
в банския 
 
*** 
нощно къпане 
гмуркам се сред  
светещ планктон 
 
*** 
Персеиди 
небето пламти  
от желания...  
 
*** 
сенки на лястовици 
върху стария зид 
предбурие 
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*** 
Преображение – 
есенни листа се гонят  
с пеперуди 
 
*** 
септември 
лятото си отива с хиляди стъпки 
по мокрия плаж 
 
*** 
безветрие 
корморани сушат перата си 
върху крилете на вятърна мелница 
 
*** 
морско стъргало 
беззъбата усмивка 
на продавача на царевица 
 
*** 
сенки на плажа 
по залез краката ми 
по-дълги от на манекен 

 

*** 

есенно море  

вятърът гони сухи тръни 
по пясъка  
 
*** 
приближаваща буря 
старият сайвант – 
подслон за пеперуди 

 

РОДОСЛОВИЕ 
 

ИЛИАНА ИЛИЕВА 
 

ГРАДЪТ  
С МНОГО ДЪЛГО ИМЕ 

 
Моят  град е с много дълго име – 
като на герой в арабска приказка – 
с габър в центъра на градското гъмжило, 
със пустинни рози на стрелбищата, 
от които карнавалите извират. 
 
Моят град е с много дълго име – 
с шадравани от липи и окарини, 
от акации, които си говорят в морскосиньо 
с  Лермонтови демони и ангелите на Пучини, 
но заспиват с раковини под сърцето. 
 
Моят град е с много дълго име – 
със завои от звезди по безистените, 
във които пият Бротиган и Брегович  
и записват по едно парче за непростените – 
да четат и слушат сутринта себичните. 
 
Моят град е с много дълго име – 
с тротоари от дъжда на Леонидите, 
с пещери между тирета и съгласни – 
кретащи фрагменти от забравени понятия 
и езици на глобални днешни властници. 
 
Моят град е с много дълго име – 
бавна ласка с десет пръста в двора,  
през които зимният Чайковски  
взира се в комина на Вивалди 
с бяла завист до дълбока пролет – 
 
докато оградите от Синдзян до Париж , 
навръх Гергьовден, 
зашумят и пукнат от глухарчета 
и други мои двойници. 
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ДАРОВЕ 
  
Всеки носи дар от Бога – благо есенно небе. 
Аз си взех каквото мога – пълно с ябълки торбе. 
Хем червени, хем засмени, хем са сладки, хем не са. 
Рой търкулнати Вселени от незнайни дървеса, 
сред незнайната градина на невиждано градче. 
  
Иска ми се да замина днес натам, но зная че 
няма как. Не знам адреса? Дворът ми е непознат. 
А пък толкоз ми харесват ябълките в онзи свят. 
Нямам избор. Имам извор. Утре ще ги нося с мен. 
С хората, дошли наблизо, цял ден дара ще ядем. 

  

СЛЪНЧЕВИ ПИСАЛКИ 
 
Слънчицето ветровито 
днес ме дебна и ме гря. 
Нагости ме с прясна пита 
с много тъничка кора. 
 
Дърпаше ме за косите 
да го гледам час по час. 
Сякаш, за да ме попита – 
спомням ли си първи клас? 
 
Спомням ли си как звънчето 
ни изстрелваше за миг – 
ято есенни врабчета 
в пълна нива с ечемик? 
 
Как без яке и без шапка 
в междучасие навън 
тичахме за топла хапка – 
есен, зиме – до след звън? 
 
После в класната ни стая 
то надничаше без глас. 
Още да си поиграе 
и да е сред всички нас. 
 
Ала строгият учител 
в очилата го съзря. 
И – без много да ни пита – 
спря неспирната заря. 

И започна да изпитва, 
да ни кара да четем 
и да пишем букви ситни – 
правилно, красиво хем! 
 

Пък извади три задачи 
с плюс и минус и с въпрос – 
колко пръхкави погачи 
е донесъл нечий гост? 
 

Взе класът да се спотайва 
срещу черната дъска. 
Отговорът не е тайна, 
но е малко по-така. 
 

Колкото дечица малки 
гледат с ясни очеса, 
толкоз слънчеви писалки 
във задачата не са. 
 
 
* 
куфарът на фокусника 
митничари надуват 
балони 
 
* 
изтупвам си клавиатурата 
мигли и 
трохи 
 
* 
последен лист 
стихва вятърът  
на върха 
 
* 
порив на вятър – 
пукат корените 
на стария бор 
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БУНТЪТ НА БЕЛИТЕ МИШКИ 
 

КОЛЬО КОЛЕВ 
 

АЗ СЪМ СБЛЪСЪК 
 
Аз съм сблъсък. 
Аз съм стена. 
Аз съм  
усмирителна риза. 
И онази 
онази тъга, 
която във никакви 
думи не влиза. 
Аз съм плът. 
Аз съм душа. 
Смесени 
във епруветка. 
В пропорции 
точни 
за света. 
Но нещо 
не излезе сметката. 
И станах сблъсък. 
Станах стена. 
Станах 
усмирителна риза. 
О, божества! 
О, божества! 
Защо? 
И къде 
ни зазидахте? 
 
 

ПОРЯЗВАНЕ 
 

Не знам на него ли сме - 
или не. 
Но ръб е. И е остър. 
Порязване. Кърви небе. 
Със мириса 
на Господ. 
Кръв попива във пръстта. 
Съсирва се 

и почернява. 
И от бели семена, 
никнат стръкове 
Измама. 

 

БЯГ 
 

Все още на моменти 
спомените ми се будят 
и рухват монументите  
на делничната лудост. 
За да видя пак пред мен 
полетата от детство,  
с онзи цвят  зелен 
и мириса - на вечност. 
По тях да хукна бос - 
неуловим за всяка грижа. 
Забравил вечния въпрос: 
Защо...защо ни има? 
 

 

ПОСЛЕДНИЯТ СТИХ 
 

Последната буква 
от последния стих. 
Последната крачка 
и падане. 
Колко гладък е само 
белият лист. 
И ти няма 
за какво да се хванеш. 
Колко тихо е само 
долу, в подножието. 
Колко - 
мастилено, тъмно. 
Но без това би било невъзможно, 
невъзможно – 
да се завърнеш! 
И от нулата 
пак да качиш 
отвесния склон 
към първата буква. 
За да не е последен 
последният стих. 
И да има от къде 
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да паднеш 
и утре. 

 
НЕБЕ 
 

Крилете свенливо отричат, 
че някога с тях съм летял. 
Морето 
твърди, 
че е плитко. 
Небето, 
че няма олтар. 
И никакъв Бог 
не е видяло, 
през своя 
дълъг, 
дълъг 
живот. 
И аз съм просто 
случайност. 
Аз съм просто 
едно 
дете, 
което порасна... 
Не му вярвам! 
Не му вярвам... 
Но стана ми страшно, 
че в мен проговори 
такова 
небе... 

 

 

ЗА ЖИВОТА! 
 

И все пак животът е прекрасен! 
И аз с живота се целувам. 
Знам, ще е нещастен 
този порив...Но съм влюбен! 

 

И дори когато всичко свърши 
между нас с целувка по челото. 
Ще твърдя на всички мъртви, 
че си струва. За Живота! 

 

ЕСЕННА СВЕТЛИНА, 
ХАЙКУ 
 

ЛЮДМИЛА ХРИСТОВА 
 
*** 
кръстопът в полето 
пресичат сенки 
на облаци 
 

(19 Международен хайку конкурс Кусамакура, Япония, 
2014 – 3-та награда) 

 
*** 
необрана ябълка 
нахапана в клоните 
само луната 
 

(Двуезична българо-английска хайку антология „Отвъд  
думите”, 2018) 

 
*** 
есенна светлина 
еднакво блестящи 
ябълката и ножът 
 

(Отличие в Iafor Vladimir Devide Haiku Award, 2018) 

 
*** 
50 нюанса синьо 
дългият полет 
през океана 
 

(4-то място в 20 Indian Kukai, май 2017) 
 

*** 
лятото свършва 
към мазето поемат 
градинските джуджета 
  

(Публ. в Хайку новине, Сърбия, юбилеен 33 бр., 2018) 
 

*** 
разходка в дъжда – 
на връщане 
все същите охлюви 
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*** 
есенно чистене 
няма вече дом 
молецът 
 

*** 

късна есен 
пръстта попива 
сенки на ята 
 

*** 
мъглива вечер 
пътят към дома 
край непознати дървета 
 

(Haiku of Merit, World Haiku Review 01.2017) 
 

*** 

внезапен дъжд 
църквата се напълва 
с богомолци 
 

(Отличие в 11 нац. конкурс за хайку на свободна тема, 2019) 
 

*** 
краят на ваканцията 
ято диви гъски 
прекосява слънцето 
  
*** 

ленив следобед 
върху планината натежава 
сянката на облака 
   
*** 
нова кръпка 
на ризата на плашилото – 
жълт лист 
 

*** 
есенен дъжд 
един след друг се разтварят 
разноцветни чадъри 
 

*** 
есенна вечер 
еднакво мокри 
всички сенки 

ВЪЗДУШНИ КОЛЕСНИЦИ, 
ХАЙКУ 
 

МИНКО ТАНЕВ 
 

*** 
коне край река 
хоризонтът препуска 
в безспирен галоп 
 
*** 
неонова нощ 
под моста на Марица 
отплават сенки 
 

*** 
римски стадион 
пришествие на чайки 
в нощното небе 
 
*** 
тъмни улици  
в тунели от светлина  
прелитат сенки 
 
*** 
метеорити 
митични послания 
от Атлантида  
 

*** 
снежни полета 
в прозорците на влака 
слънце от опал 
 

*** 
леден хоризонт  
вихрени силуети  
търсят пролука 
 

*** 
марш на гвардейци  
на площада пикират  
ята гълъби 
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*** 
пъстри потоци 
над разтопения сняг 
валят цветове 
 
*** 
бяла светлина  
пулсът на вселената 
във всяко стръкче 
 
*** 
пъстри върхове 
в спектъра на слънцето 
Балкански полуостров 
 
*** 
пълнолуние 
моя първа въздишка  
по Млечния път 
 
*** 
бисерна роса 
в огледалните капки 
парченца небе 
 
*** 
цъфнала шипка  – 
върху глуха линия 
гущерче пълзи 
 
*** 
водни кончета 
въздушни колесници 
шеметно звънтят 

СТИХОВЕ ЗА МОРЕТО 
 

РЕНИ ВАСЕВА 

 

ЛОДКА 

 
Зад мрежата от клони 
нахлува оранжевият залез 
и реже с нож очите ми. 
Една самотна лодка 
нежно се полюшва сред вълните, 
върху затоплените водни връхчета, 
разпенени и пълни със балончета. 
Опряла нож във кървавия  
разрез на морето, 
тя чака свойто тръгване, 
готова да посрещне всяко раждане- 
на слънчев бог или на буря, 
или измислено чудовище във мрака. 
Понякога поглежда кафявата скала 
и сигурно си спомня за дървото, 
което е била, във своя зимен сън 
сънувало пристанища... 
Зад мрежата от клони 
аз виждам тази лодка 
като единствената си възможност 
да търся и откривам острови... 
Или да ги измислям кротко. 
 
 

ЖЕНАТА С МАСЛИНАТА 

 
Небето и морето 
преливаха от синьо. 
Една горичка 
в дъното на хоризонта 
внезапно се запали. 
Маслините разпериха 
ветрило от зелени пръстчета 
и взеха да гасят пожарите. 
Между дърветата 
огньовете на залеза 
избухваха за кратко 
в очите на жената, 
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която късаше маслините 
и мълчаливо 
ги събираше в полата си. 
Сред синьото на тишината 
зелените маслини оцветяваха 
най- древните в света очи. 
Денят посрещаше нощта, 
а тя със пръст на устните 
му даде знак да замълчи. 
 
 

МОРЕТО И БРЕГЪТ 

 
Морето не обичаше пристанища. 
Те бяха дръзки и нахлуваха в пространството 
на неговата обич към брега. 
То искаше да си споделя пътища, 
да му разказва за дъжда и бурите, 
за вятъра, нахлул внезапно в тъмното, 
за вечерното слънце и молитвата 
пред храмовите огнени олтари. 
Морето беше пропътувало света, 
но подозираше, че няма да узнае 
за сънищата цветни на брега. 
Брегът не тръгваше, не се завръщаше, 
стоеше си самотен вкъщи 
и гледаше пристигащите водни влакове. 
Не чакаше морето гари. 
То просто искаше да се погали 
във топлото чело на някой бряг. 
Не обещаваше, че може да остане, 
щастливо беше в своя вечен бяг. 

 
 

ЛЮБОВ 

 
Морето разговаряше с брега 
и нещо все му обещаваше: 
съкровище и златна рибка, 
вълшебен остров, алени платна... 
А после се отдръпваше внезапно 
и всичко обещано се забравяше. 
Било е просто сън, измамен бряг, 
разтухата във самотата. 
Морето пак прибираше вълните 

и им се караше за щедростта. 
Осеяли брега със бели мидички, 
те тихичко избутваха една жена. 
Брегът я искаше, тя бе му обещана, 
той чакаше прегръдката  
на босите нозе. 
Морето се задъхваше, 
любовно я придърпваше 
и вплиташе в косите й 
отровни цветове. 
Вълните я крадяха 
и тайничко полагаха 
красивото й тяло 
на зейналия пясък... 
Стоях на онзи бряг 
и просто си представях 
на твоята любов 
неистовия крясък. 
 
 

АЗ БЯХ МОРЕТО  
 
Аз бях морето  
и гледах брега,  
а бретонът от  
пяна ми пречеше.  
Със всяка вълна  
го отмятах назад  
от лицето си –  
мокро и светещо.  
Вървях към брега  
и протягах ръце  
да прегърна  
самотните дюни.  
Като скулптор извайвах  
„колене, рамене“ –  
да ме стоплят  
със пясъчни думи. 
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ДЕТСКИ СПОМЕН, 
ХАЙКУ 

 

РУМЕН СЕЙРЕКОВ 
 
*** 
млякотооо млякотооо... 
на връщане от купон 
купувам бисквити 
 
*** 
каруца с дини  
старият  кон клати глава 
отрицателно 
 
*** 
крайградско шосе  
щурците надпяват звука 
на колите  
 
*** 
перце в небето 
рижа котка извива гръб 
на покрива  
 
*** 
любеница  
изпивам дори сока  
от купата  
 
*** 
фестивал 
закичвам кукерска маска  
със зимзелен  
 
*** 
лодки от патладжан 
вместо монета лодкарят  
получава чесън  
 
*** 
детски спомен  
търкам рапан  
на асфалта 

*** 
есен  
вятърът отвява 
листо на дюля  
 
*** 
родопска гайда  
между баирите песента  
звучи след края си  
 
*** 
тиха нощ 
гледаме се  
аз и луната 
 
*** 
майски дъждец  
рогца на охлювче 
сред бръшлян  
 
*** 
пусто село 
щъркел мъти 
слънцето 
 
*** 
най-дългият ден 
използвам сянката на мотиката 
за да видя часа  
 
*** 
улична лампа  
черно куче тръгва 
след сянката си 
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СУХО ЕЗЕРО, 
ХАЙКУ 
 

СТОЯНКА БОЯНОВА 
 
***  
речно камъче  
острите му ръбове 
никой не помни 
 
*** 
сухо езеро 
плисъкът на водата 
още се чува 
 
*** 
на планината  
статуи от облаци 
вятър ги вае 
 
*** 
призрачна мъгла 
обгръща планината 
свят без контури 
 
*** 
Балканът слиза  
да целуне морето 
нос Калиакра 
 
*** 
светулка в нощта 
на прозореца свети 
поздрав от мама 
 
*** 
планински била 
над долината с рози 
уханен повей 
 
*** 
дъжд от небето 
в хванатите ни ръце – 
слънцето тупти 

*** 
сладостни нощи 
и небесните вишни 
са разцъфтели 
 
*** 
изумление 
в центъра на София  
дива ябълка 
 
*** 
на хоризонта 
светли и тъмни коне 
дните  препускат 
 
*** 
порив към дома 
пътища през планини 
на хоризонта  
 
*** 
рой песъчинки – 
прегърнати издигат 
планински била 
 
*** 
търся пулса на 
сърцето на всемира – 
дочувам своя 
 
*** 
мравки по изгрев 
под звездните купове 
човек на пътя 
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ЛЮБОВ И РАЗДЯЛА 
 

ТОДОР БИЛЧЕВ 
 

РАЗДЯЛА 
 

В тишината на нощи атлазени, 
в кипящата лава на яростни дни, 
мигове блесват, дълго забравяни, 
а споменът, сънен, отива да спи. 
 

Една само още, да, любовта ми, 
остава с отворени, будни очи. 
Че тръгва от мене, а във съня ? 
да остана не иска…Завинаги!... 
 

Бавно си тръгва, не хлопва вратата. 
И нозете ? не са на земята.. 
Върви си, любима, тъй са нещата… 
От два сме различни, със тебе, свята… 

 
ПЪТИЩА НА ЛЮБОВТА 

 

Любовта пак си тръгва, уморена, сама. 
Наранена от честност, със цигара в уста. 
Със бутилка във джоба, във душата с кама. 
Да, аз помня прекрасно, как умря любовта. 
 

Вее вятър край нея, тропат шумни хора. 
А пък тя им се плези и подсвирква с уста. 
Любовта си отива – през деня, през нощта. 
Няма вече значение, изчезне ли тя. 
 

Ето, няма я вече Любовта на света. 
 
Любовта си замина. Не остави следа… 
Само вятърът нейде вее кичур коса… 
Само буйни потоци със планинска вода 
подскачат надолу към пълноводна река. 
 
А пък нейде в небето светла, ярка звезда 
сочи пътя, по който…мина тя, Любовта… 
 

ВИНЕНА ЛОЗА    
 

Но жива още е лозата, 
със вино гдето ни нахрани 
и излекува ни душата 
от незарасналите рани.  
 
Че колко мъка беше скрила 
в зърна рубинено червени. 
За любовта ни даде сила, 
на  страст със пламъка огря ни. 
 

А твоят смях седи и пита. 
От мен не може да си тръгне. 
Защо животът ни изпита 
на любовта с венеца трънен? 
 

И, на този хълм, самотен, аз,  
защо пак стъпките ти чувам? 
А защо и твоя нежен глас 
в звука на вятъра дочувам? 
 

Сълза лозницата отронва 
по вейка, пролетно подрязана. 
Но мъката й не прогонва 
сълзата в мен, от скръб белязана. 
 

За мойта лодка пристан диря. 
И знам, във мислите ти скрит е. 
Стои там неговата диря. 
По нея аз ще го открия. 
 

Защото знам, че сокът винен 
с любов все тъй ще ни опива. 
Вечна е лозата винена. 
И както любовта...е жива!!!... 
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КОЛЕКЦИЯ 18 ЮЛИ 
 

СРЕЩА С АПОСТОЛА 
 
Леденият вятър брули 
сняг от голите дървета. 
Над замръзналите скули 
две очи неземно светят, 
 
а перчемът русо пада 
над очите дръзко сини - 
сякаш Левски на площада 
зърнах в снежната пъртина. 
 
И за миг ми топло стана, 
свит във тънката си дрешка. 
Сякаш зимата престана! 
И не бе ни сън, ни грешка... 
 
Вярвам че духът му броди  
още в нашата държава 
и ни буди, и ни води 
към достойнство и към слава. 
 

© Румен Сейреков 
 

НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ 
 
На Карлово бе съдено да стане 
българския светъл Витлеем, 
един Апостол огнен да отхрани, 
пред който да се закълнем... 
 
На Ловеч бе съдено да стане 
нов, български Йерусалим, 
с кръвта на петвековни рани 
за бунт и смърт да се сплотим. 
 
На Къкрина бе съдено да стане 
най-новото клеймо на Юда, 
смрачило в гняв дори Балкана, 
от кървав срам и от почуда! 
 

На София бе съдено да бъде 
велика българска Голгота, 
венчан от смъртната присъда: 
безсмъртно вечен за живота!... 
 

© Петко Огойски 
 

ДНЕС 
 
Днес е особена, духовна дата, 
на раждане, на гибел, на герои, 
и календарът почетно отмята 
Българийо, чедата силно твои. 
Историята праща свойто ехо, 
кънти от саможертвата им свята, 
кънти далеко, още по- далеко, 
до всички българи извън страната. 
Роден е Левски и Елин Пелина, 
Хаджи Димитър костите оставя, 
но днес нахлуват мощно от чужбина 
концесиите в нашата държава. 
Безсмъртните ги гледат от небето 
и питат се навярно - накъде сме, 
на тях погребано е тук сърцето, 
за тях Балканът още песни пее 
Днес е астрален 18- ти юли. 
Специална дата, на велики хора. 
Отдолу взе животът да ни брули... 
Великите, великите са " горе". 
 
18 юли 2019 г., София 

 
© Росица Копукова 
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ПРОЗА  
 

НОВА ПРОЗА 
 

БРАДВА 
 

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКС. ДЪБНИШКИ 
 

БРАДВА 
 

Този много ранен спомен е най-
болезненият от всичко, което съм съх-
ранил от моето детство. Моите 
родители и аз сме на някакъв местен 
празник в едно село. Стоим пред висок 
зид, отделящ нечий двор от улицата. 
Изведнъж от малка портичка в стената 
изскача мъж с брадва. Аз съм много 
близо, почти плътно зад него и нямам 
спомен за лицето му. Той замахва с 
брадвата срещу дребен, слаб човек със 
селски дрехи и калпак. Човекът пада, а 
калпакът изчезва изпод плисналата 
кръв. 

Около него се събират други хора, 
сред които е и баща ми − лекар. След 
малко човекът изчезва, изнесен с една 
черга. В съзнанието ми тогава няма 
представа за убийство, въобще за смърт. 
Липсват даже и наименованията на 
обектите – те ще се появят много по-
късно, когато сцената от житейски фра-
гмент ще започне да се превръща в 
описание. В онзи момент виждам само 
човек до мен да държи нещо дълго, кое-
то проблясва, нещо, с което той поваля 
друг човек и го прави неподвижен. 

Отекнал е странен звук и неподвиж-
ният човек се е обагрил в червено.  

От тези детайли в хода на времето 
ще изграждам понятието си за убийство 
като нещо, което прави един човек да  
изчезне. Но това е по-късно. Засега моят 
живот е само това, което се случва в мо-
мента. Няма минало, няма бъде-ще. 
Просто късчета време, носещи късчета  
случки. 

От някои от тях и досега до мен дос-
тига тишина и спокойствие, в които се 
вплита присъствието на баща ми. Този 
път обаче тишината е друга; тя идва от 
липсата му в тази картина. Усещането, 
че баща ми е тук, се е заменило с усеща-
нето, че след падането на окър-вавения 
човек баща ми е изчезнал. В годините 
споменът за това усещане ще се завръ-
ща, оставяйки чувство за допир с нещо 
много, много старо. Представата за за-
махващата брадва и кървавата глава ще 
завършва всеки път със закъснял опит да  
избягам от тази застинала в съзнанието 
ми сцена и от спомена за нея. Аз не знам 
завършека на случката, може би са ме 
отстранили от драмата, може би това е 
сторила майка ми. Не мисля, че е тряб-
вало да го прави; ако бях видял лицето 
на мъжа с брадвата, щях да мога да се 
отдръпна от него. Той обаче остава до 
мен и с всяка моя крачка назад брадвата 
отново се спуска и от лицето отново 
бликва кръв. Острието сякаш разсича не 
само главата, но и пространството на 
две и аз винаги се оказвам в частта с 
брадвата. Споменът губи своята болез-
неност от мисълта, че баща ми е 
напуснал непосредствената сцена. Това 
е един по-късен момент, вложен в кар-
тината от мен; в него баща ми е наблизо 
и помага на жертвата. Постепенно тази 
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представа за успяла помощ изтласква 
детето от спомена, сякаш го приспива и 
аз отново се превръщам във възрастен. В 
по-късните години кървавата брадва 
многократно ще се появява в книги и 
картини, изпукването на съсечената 
кост ще продължава да звучи. И точно 
когато ти се струва, че вече си свикнал с 
ужаса не само на стореното, но и на  
неосъзнатото, нещата започват отнача-
ло. Един падащ в кърви човек, една 
стена и ти винаги от едната ú страна. 
Там, където си оставил бащата. 

Където може би вече си оставен и ти.  
 

 
БАЩА И СИН 

 
В късната есен на 1962 г. едно младо 

момче, миньор в Родопите почина, от-
ровено от взривни газове. След взрива се 
върнало до началото на забоя да вземе 
забравените си цигари, вентилацията не 
работела добре, пушекът го задавил и... 
край. Миньорите от неговата бригада, 
уморени и  сънени след нощната смяна, 
не забелязали липсата му. Чак в посе-
лището, в кръчмата, някой се сетил за 
него. Намерили го миньорите от след-
ващата смяна. Бяло като тебешир. 
Докато го извадят на чист въздух, дока-
то дойде фелдшерът, и нещастното 
момче, почти дете, си отишло.  

На другия ден неговата бригада до-
йде на погребението направо от мината. 
От гробището се отправихме към дома 
му – бедна кирпичена хижа на върха на 
хълма. Доведоха един голям бял овен с 
красиви извити рога. Миньорите го 
заклаха, разсякоха тялото и го сложиха 
да ври в голям казан пред къщата. В 

огъня хвърлиха и рогата на убитото 
животно. 

Пиеха ракия − мълчаливо, сериозно. 
След известно време стопанката внесе 
голяма тава с варено месо от казана. 
Миньорите започнаха да си вземат от 
него. Спечената от потта руднична прах 
правеше лицата им неестествено бели. 
Те стръвно късаха със зъби полусваре-
ното месо. 

Влезе бащата, а с него сякаш влезе и 
започналата буря. Ръцете му стискаха 
обкичената със зеленина снимка на 
покойния син. Той седна, подпря сним-
ката на бедрото си и потъна в мрачно 
съзерцание. 

Не забелязах кога миньорите си оти-
доха, изчезнаха сякаш. От тях в стаята 
остана само миризмата на пушек и саж-
ди от миньорските лампи.  

Последните светкавици на бурята 
отгромоляваха отвъд планинския рид. 
Тяхната светлина проблясваше в очите 
на бащата и нежно играеше върху ли-
цето от снимката. 

Мълчаливо излязох.  
Вятърът донасяше отдалеч тропота 

на прибиращо се стадо. В тишината на 
вечерта звънът на клопотарите долита-
ше като песен. Тръгнах си. По пътеката 
усещах с челото си допира на влажни 
клонки от крайпътните храсти. Тех-
ните сенки танцуваха около мен, показ-
вайки ми пътя. 
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ДЯДО МИ И БРАТ МИ  
 

БОРИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ 
 

Дядо ми и брат ми имат силна връз-
ка още откакто брат ми се е родил.  

И днес, макар вече напуснали този 
свят, те са близки, както едно време. 
Гробовете им са един до друг, свързвай-
ки останките им за вечни времена. 
Понякога гледам надгробните плочи и 
ми се струва, че чувам гласовете им –  
разказват си истории, обсъждат люби-
мите спортове, философстват за 
живота... 

И двамата много обичаха да пият 
бира. Винаги когато ги посещавам им 
нося. Изливам я в почвата на единия 
гроб, защото съм сигурен, че макар и 
мъртви, те все още са заедно и си делят 
всичко по някакъв призрачен начин. 

А останалите от семейството им но-
сят от всичко по две. Каквото за единия, 
такова и за другия. Всички ги запомни-
хме именно така – като две сродни 
души, неразделими една от друга. 

Спомням си, че когато брат ми беше 
тъжен, търсеше дядо. Аз много се учуд-
вах на това. Дядо е добър човек, но 
друго си е да плачеш на майчиното 
рамо. Брат ми обичаше да майстори 
още от малък и това го свързва за вечни 
времена с дядо. Прекарваха по цели дни 
затворени в работилницата на дядо, а 
накрая излизаха я с красив дървен стол, 
я с някое удобно шкафче или старател-
но издялана фигурка. 

Никой не можеше да отрече – бяха 
чудни майстори. А великата връзка 
помежду им, сякаш също се отразяваше 
и придаваше на изобретенията им изра-
зителност и живост.  

Когато пораснахме, аз се почувствах 
привлечен от големия град, образова-
нието, културата и новите познанства, 
докато брат ми още повече се привърза  
към дядо и инатливо отказа да напусне 
родния си дом. Беше решен – искаше да  
стане майстор като дядо и да остане да 
живее при него до смъртта си. 

А дядо ни беше оправен човек. Сви-
детел съм – никога не се е отнесъл грубо 
с нас. Опитваше се да ни научи на как-
вото може и видеше ли, че проявяваме 
интерес, даваше всичко от себе си. 
Признавам, мен никога не ме е привли-
чала работата в работилницата, за 
разлика от брат ми. Вероятно и заради 
това ние двамата израснахме съвсем 
различни един от друг. 

През повечето време дядо беше ра-
ционален и твърд. Най-много обичаше 
да разговаря. Двамата с брат ми започ-
ваха от сутринта и цял ден не им 
стигаше да си кажат каквото имат. Гово-
реха за какво ли не. Вероятно никъде в 
цялото село не са се водили по-
разнообразни и изпълнени със смисъл 
разговори. И като се ожени, брат ми пак 
остана близък с дядо. А жена му – тя 
също обикна този приятен старец и 
никога не се разсърди, че мъжът ѝ пре-
карва толкова време с него. Напротив, 
тя самата се влюби в топлия им дом и 
спокойното им ежедневие.  

Дядо ми и брат ми си заминаха от 
този свят с три дни разлика. Дядо умря 
в съня си. Макар и да не бях много бли-
зък с него, плаках на погребението му. 
Брат ми не пророни и една сълза. Пос-
тара се единствено да уреди всичко, 
което изисква смъртта и да няма никак-
ви проблеми. 
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Още на следващия ден брат ми се 
постарал да довърши работите, които е 
започнал. Останала само една дървена 
пейка, която двамата с дядо започнали. 
Затворил се в работилницата и не изля-
зъл цял ден. Когато приключил, върнал 
се в къщата, хапнал със семейството, 
след което легнал да поспи. Досущ като 
дядо ми, починал в съня си. Без никаква 
обяснима причина. Казват, че така уми-
рат добрите хора. Има доза истина в 
това. 

Сега дойдох тук, за да свърша една 
работа, която ме мъчеше от известно 
време. Донесох пейката – последното 
творение на дядо ми и брат ми. Чак сега 
разбирам, че мястото ѝ е тук. За новия 
им дом. 

Представям си духовете им, които 
сядат на нея и разговарят без спирка. 

Приковавам пейката в земята и из-
питвам неземно щастие, че съм 
спомогнал за тази велика връзка. Даже 
нямаше нужда от бирата. Сигурен съм, 
че и те мислят така. 

 
 

МЪЖКИ СЪЛЗИ 
 

МАРУСЯ НИКОЛОВА 
 
Отдавна се канех да разкажа тази ис-

тория, но все отлагах. Не, че не бях в 
подходящо настроение или че не ми 
достигаха думи, а защото ме засягаше 
лично и ме наскърбяваше. Не исках да я 
преживявам отново, но днес в хладния 
пролетен ден се реших:  

Мъжките сълзи ми действат угнетя-
ващо и дестабилизиращо. Дори по-
лошо. Сриват психиката ми и ме карат 
да се чувствам уязвима. Сякаш губех 
опора и светът се срутваше отгоре ми. И 
всичко това, защото за мен мъжът озна-
чава скала - стабилност и непоколе-
бимост. По-късно си обясних защо е 
така. Моите родители винаги казваха на 
малкото ми братче, щом се наканеше да 
ревне с глас от инат или болка: 

- Не! Я не се излагай! Да не вземеш да 
заплачеш! Засмей се! Ти си мъж! Мъжете 
не плачат! 

Странно, но той наистина се усмих-
ваше през сълзи, а аз го гушвах и 
разсейвах с приказки, които обожаваше 
като всяко дете. Така „лигавщините”, 
както казваше баща ми, бяха избегнати 
в детския период, до момента, в който се 
появи момичето-столичанка, което брат 
ми обикна по време на следването си. Тя 
бе доста нисичка, но добре оформена. 
Амбиция ли й липсваше, постоянство 
ли не знам, но не довършваше нещата, 
които подхващаше. Родителите й бяха 
служители в мебелна къща, с прилични 
доходи. А ние сме хора от село, гради-
нари. Всичко си произвеждаме. Мама, 
лека й пръст, товареше багажника на 
колата с какво ли не, за да си хапнат 
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сватовете и единствената им глезена 
щерка. Имаме, защо да не дадем, а и все 
пак той им гостува, все го черпят с нещо. 
Кафе, както по-късно разбрахме. Друго 
си е вкусът на поруменяла ябълка, уха-
еща на свежест чушка или погълнал 
слънцето домат, без безразборната хи-
мия върху стоката от пазара. 

Сватбата беше в хотел-ресторант в 
центъра на София, по точен сценарий, 
без отклонения и даване на думата на 
който и да било от сватбарите, за да не 
се обърка нещо и всичко да е под конт-
рола на водещия. Но позволиха на баща 
ми да внесе вино и ракия, на които бе 
майстор. Мога да кажа само, че предло-
женият от ресторанта алкохол така си и 
остана по масите, а каните с домашно 
производство се изпразниха до капка и 
повдигнаха настроението на гостите до 
точка на кипене. Извиха се хора, троп-
наха се ръченици... Представителите на  
нашия род бяха значително по-малко, 
но си поделихме разходите. За младо-
женците бе подсигурен апартамент в 
хотела с разни екстри, за които снахата 
оживено разказа на другия ден. Такива 
неща я впечатляваха. Тя се изкарваше 
специална и нашите доста се охарчиха 
за сватбената рокля и аксесоарите. Но 
като земеделски производители се спра-
виха отлично и излязоха с чест от 
положението... 

И след целия този харчлък и тупур-
дия, снахата реши, че брат ми е „прост 
селянин” и имаше нагласа да го замени 
с умен гражданин. Дали е било нещо 
сериозно или лек флирт, така и не раз-
брах. Брат ми също не беше съвсем 
наясно, но я обичаше и брадичката му 
затрепери, докато ми разказваше как ги 
засякъл в заведението до университета, 

който тя така и не успя да завърши, а 
простият селянин записа докторантура. 

Когато го видях измъчен и омърлу-
шен, със сълзите на път, се обърках и за 
малко да изпадна в шок. Това беше не-
що небивало и нечувано – брат ми да 
плаче! Означаваше само едно – наранен 
е жестоко. Аха да отворя уста с думите 
на баща ми, че мъжете не бива да пла-
чат, когато осъзнах, че са много, много 
погрешни. Преглътнати те засилват 
вътрешното напрежение и нанасят по-
ражение върху здравето. Затова ги 
оставих да прелеят от бреговете си и да  
се стекат по небръснатите бузи. Нямах и 
подходяща приказка, за да го разсея и 
успокоя. Бяхме пораснали и животът бе 
оголил нелицеприятната си сурова съ-
щност. Само поисках да знам какво 
точно е станало и как изглежда мъжът. 
Той се опитал да поговорят, но тя го 
упрекнала, че нахлува в личното й про-
странство. Имала право на него, защото 
е отделно човешко същество, а не скачен 
съд. Казах му, че не бива да се безпокои 
и че нещата в брака врят и кипят в на-
чалото. До един момент, когато огънят 
стане равномерен и топли, без да пари. 
Не съм деликатна натура и вероятно по 
тая причина си останах стара мома. 
Знам, че в очите на снахата минавам за 
дива селянка и грубиянка, така че ня-
маше какво да губя. Направих си 
разходка до София и такъв шамар и 
завъртях в същото това заведение, къде-
то я сварих с наперен младок, че съм 
сигурна поне в едно – няма да пристъпи 
повече в него. Разговорите секнаха и 
всички погледи се заковаха в нас. Кава-
лерът й не се и помръдна да я защити, 
та чак я съжалих. Това означаваше, че не 
си е загубил ума по нея. Стана и излезе 
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от заведението, все едно нямат нищо 
общо. А възможно бе и да нямат. Въз-
можно бе снахата да се е опомнила и да 
се е разочаровала, като го е видяла каква 
душа на заек носи. 

Качих се във влака за село с усещане-
то за добре свършена работа и с 
горчивата мисъл, че нещо тръгне ли 
накриво, така си върви.  

Но бракът се закрепи някак си и им 
се родиха две прекрасни момченца, 
които обожавам. Когато са с мен, ги 
оставям да си плачат на воля, щом им се 
плаче. Сега брат ми е доцент, а тя все 
още студентка. Отношенията ни си 
останаха ледени, но за шамара си знае-
хме само ние двете. Той беше скромно 
възнаграждение за най-скъпите мъжки 
сълзи – сълзите на брат ми. 

 
07. 05. 2019 г. 
 

СКЪПА ЧЕРНА ШАПКА 
 

МИХАЕЛА ГРАМЕН                                                                    
 

Червената шапчица току-що беше 
взела сутрешния си душ. Стоеше пред 
разтворения гардероб и обхождаше с 
поглед закачалките  – трябваше да бъде 
хубава днес, изключително хубава в 
този изключителен ден. Разбута дрехи-
те: така, панталон от тежка коприна – 
черен. Туника? Ето, тази. Върна се пред 
огледалото. Черно и бледорозово –  
подходящо за случая. Дискретни сенки. 
Руж? Не. Малко светло червило. После 
шапката. Изумителна простота на ли-
нията; дълбоко черен цвят, кадифено 
мек и галещ. От парижка модна къща. 
Омагьосваше я, изпълваше я с безкрай-
но сладостно усещане за пълнота на 
съществуването. Прихлупена над очите 
–  меланхолия, килната назад – предиз-
викателство,  встрани  -  кокетство. Ско-
ро ще вляза в обществото, трябва да 
добия маниери… 

Докато се въртеше пред огледалото, 
нещо се изплъзна от закачалките и туп-
на в краката й. Ой, червената ми 
шапчица! Съвсем бях забравила за нея, 
така се промени животът ми! 

Когато бях малко момиченце с чер-
вена шапчица и живеех върху 
страниците на детските книжки, имах 
няколко приятелки – Пепеляшка, Спя-
щата Красавица, Царската дъщеря… 
Толкова им завиждах! Всяка от тях си 
имаше своя Принц, който накрая я спа-
сяваше и  отвеждаше в приказен дво-
рец. А аз имах само болната си баба, на 
която отивах да занеса топли банички. 
Докато вървях  през гората, вятърът ми 
нашепваше края на приказката и аз 
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знаех, че съм  създадена, за да бъда изя-
дена от Злия вълк. Един ден обаче, 
вятърът ми заговори  неща, които не 
разбрах. Попитах бабка и тя  ми каза, че  
е задухал нов вятър,  казвали го Вятъра 
на промяната. Какво значи това, бабин-
ко?- я запитах удивена. Това значи, 
детето ми, че ние ще излезем от  лошата 
приказка и повече няма  да бъдем изяж-
дани от Злия вълк. Бях малко 
притеснена:  какво друго можем да пра-
вим? Бабка само се засмя.                                                                            

Скоро двете напуснахме гората и 
слязохме в Града. Настанихме се в хуба-
вата къща, която бабка имала в 
наследство от друга приказка и  заживя-
хме сред хората.  

В новия ми живот не чувах нищо за 
моите приятелки. Тъгувах за тях и често 
си мислех, че са се изгубили някъде по  
рафтовете на градските библиотеки. 
Когато поотраснах и  започнах да давам 
ухо на светските новости, научих уди-
вителни неща. Ръката на Царската 
дъщеря в крайна сметка била спечелена 
от петролен шейх, Спящата красавица 
се развела със своя Принц и станала 
суперстар. Несъмнено, родени под щас-
тливо перо. Докато  Пепеляшка… 
бедната Пепеляшка! Наклеветена от 
Мащехата и грозните й дъщери, изоста-
вена от Принца, тя отново спи под 
огнището и слугува на предишните си  
господарки.                                                                                                                                      

Неясна  тъга се промъкна в душата  й 
при спомена за Пепеляшка. За да я про-
гони, отново се замисли  за пред-
стоящия ден, възхитена от  отражението 
в огледалото – строен силует, удивител-
на черна шапка.  Беше й подарък за  
рождения  ден, но Червената шапчица я 
прие повече като годежен подарък. За-

щото, съгласете се, никой млад неженен 
мъж не подарява без нищо такава скъпа 
шапка. Та тя струва цяло състояние, 
трябва да е много влюбен, възкликна 
завистливо една от гостенките. Друга 
добави кисело: Ще видим, ще  видим... 

Да, ще видите, скоро всички ще ви-
дите! 

Беше заминал на търговски прегово-
ри в чужбина и Червената шапчица с 
трепет го очакваше да се завърне. Сно-
щи, точно преди да заспи, дочу сигнала 
за съобщения и три думи осветиха ек-
рана на мобилния й телефон: „Очаквай 
утре изненада!”. Три думи, три  кратки 
думички, които казват всичко. Ах… 
всичко! Бяла рокля, музика, цветя, шам-
панско… Чувате ли, хей! Червената 
шапчица си има Принц! Червената 
шапчица се жени! Чувате ли!!! 

Рязък звън я изтръгна от мечтите. 
Моят Принц!  Моят Принц ще  ме отве-
де в приказен дворец! Тича задъхана, 
отваря вратата, стъписва се на прага. 
Кои са тези?!! Трима субекти в тъмни 
костюми. Нахлуват вътре, размахват  
документи; говорят за продажба, насто-
яват за незабавно опразване на къщата. 
Червената шапчица нищо не разбира – 
може би съседите, ние не продаваме. 
Тикват документите пред очите й: под-
писи, печати… Каква е тази бъркотия? 
Кой е подписал?  Бабка се обажда, бледа 
като платно:  Аз, аз подписах нещо. Той 
ми го донесе, каза, било  застраховка. Аз 
нали не виждам… Искал да те изненада. 

Не, не може да бъде! Червената шап-
чица е объркана, Червената шапчица е 
шокирана! Избира мобилния му. Из-
ключен. Избира офиса. Господин Х.У.? 
Господин Х.У. не работи вече тука.  
Грешите, беше в командировка в чуж-



Списание „Картини с думи и багри” брой 3/2019 

 

 

43 

бина. Днес трябва да се …Вие грешите, 
прекъсват я. Господин Х.У. замина зави-
наги. С жена си. Но той… той не е 
женен! Ах, госпожице, Вие сте вече сед-
мата от вчера насам. Седмата какво?!! 
Ехиден смях, затварят телефона… 

Адски тътен, земен трус. Рухват пла-
нини, скали се сгромолясват, цунами 
помитат света. Червената шапчица 
грабва палтото си, излита навън. Като в 
кошмарен сън се носи над бушуваща 
стихия. Адвокати, съдии,  прокурори… 
Чука от врата на врата, плаче, моли, 
обяснява. Вдигат  рамене: щом е подпи-
сала… Но това е измама! Може би, но 
как ще го докажете? Как? Няма отговор. 
Тишина, пустиня. Тайфунът е отминал, 
оставяйки след себе си мъртва вселена... 

Бабка  чакаше на тротоара, заобико-
лена от набързо струпани вързопи. 
Само личните вещи. Ах, детето ми! Аз 
съм стара, очите ми са слаби. Но ти, ти 
не го ли видя? Трябва да е бил е същият, 
само дето е сменил козината с костюм от 
Армани. Какво ще правим сега? 

Бабка се свлича върху вързопите. 
Червената шапчица се навежда над нея, 
гали косите й.  

-Бабинко, не плачи.  Скоро ще дойде 
Добрият ловец  –  в отчаянието си беше 
припомнила  края на забравената при-
казка. – Нали знаеш, той винаги идва  в 
последния момент. 

Дните минаваха, Добрият ловец  не 
идваше.  Червената шапчица ходеше 
всеки ден  да посещава болната си баба 
в старческия дом. Беше заложила скъпа-
та черна шапка, за да й купува топли 
банички. Вървеше сама и се вслушваше 
в шумовете на гората. Пропукваха съч-
ки, зайчета се стрелваха уплашени. 
Защо, защо ми е случи всичко това? –  

питаше се тя отчаяно. Вятърът се спота-
йваше в клоните и гузно мълчеше. Оня 
вятър… как го казваха?    

         

 
 
художник: Елица Калоянова 

                                                             
Един ден, както си вървеше по горс-

ката пътека, насреща й се зададе 
Добрият ловец. Зарадвана, Червената 
шапчица се спусна към него:  

-Защо не дойде да ни спасиш? 
Без да се спира, Добрият ловец отго-

вори троснато:  
-Имам си моя работа. Не мога  все да 

тичам и да спасявам разни глупави мо-
мичета, които се доверяват на първия 
срещнат Вълк.  
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-Но нали преди… - Червената шап-
чица се опитваше да го догони.  

- Онова, преди, беше  приказка  –  от-
говори той.   

-И сега? Какво да правя?  
-Да се научиш да мислиш  – дочу се 

гласът му иззад дърветата. - Или пък, 
ако искаш, върни се отново в приказка-
та.  

Какво, какво каза? В приказката! Бър-
зо, бързо обратно в приказката, със 
сигурното спасение! Защото Ветровете 
се менят, но Вълците остават. Червената 
шапчица се завтече към горската къщи-
чка на бабка. След малко обаче се спря и 
се замисли: в приказката? И да остана 
завинаги малко момиченце с червена 
шапчица, което не знае нищо за голе-
мия свят? Не, не и не. 

В края на гората отново съзря Доб-
рия ловец. Подпрян на пушката, той я 
гледаше усмихнат:  

-Не ми се сърди, не съм в състояние 
да изтрепя всички Вълци. Те са част от 
Живата Природа. Спасението? Спасе-
нието е тука – и той почука  с пръст 
слепоочието. На добър час. 

Червената шапчица му махна с ръка 
и се отдалечи. Долу, в равното, се прос-
тираше Градът – огромен, пулсиращ, 
пълен с живот. Опасен, но толкова пре-
красен! 

ПРИКАЗКИ  
 

РЕНИ ВАСЕВА 
 

ПРИКАЗКА ЗА БАБА И ДЯДО 
 

Погребахме първо бабата. Тя си по-
легна един следобед под ореха и си 
остана там до вечерта. Дядото й се раз-
вика, както винаги, да ставала да му 
слага вечерята. Ала аз чух как орехът 
въздъхна, как пропусна пръстите на 
вятъра да рошат косата му, а после го 
изпрати с жални вопли из селото да  
разнесе скръбта. Знаех, че оттук-нататък 
духът на бабата щеше да разклаща кло-
ните на ореха, да плаши птиците и да  
ме гони, защото тя хич не ме харесваше. 

Дядото вика, вика, пък се смълча. 
Някак отведнъж се смълча. Все едно 
нещо го преряза през гърлото. Чак се 
задави, закашля се. И тръгна към врата-
та. Излезе навън. Звездите лазеха по 
покрива на къщата, небето надничаше 
през всичките си прозорци. Дядото се 
залута из двора. Аз го побутнах малко, 
пооправих му крачката. Викам му: „Ня-
ма как, дядо! Трябва да се стягаме! Да не 
вземеш сега да тупнеш и ти. Не съм 
готов още да ви изпратя и двамата.” 

Сега вечерите бяха различни. След 
погребението дядото се затвори в къща-
та и почти не излизаше. Сигурно го 
боляха краката, а може и да го беше 
страх. 

И млъкна. Сякаш оня последен вик в 
тъмното оная вечер му изтръгна гласа. 
Само гърдите му старчески хриптяха, 
кашляше, плюеше и бършеше с ръкав 
очите си. 
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Аз най-демонично си витаех на та-
вана и все се ослушвах. Можеше пък и 
да продума... 

Навън вече бе есен. Застудя. Дръвца 
пак щяха да трябват. Малко останаха, 
подредени от бабата в стройна купчин-
ка под навеса. Къщата се прихлупи 
съвсем. Стените се напукаха още повече, 
още една врата се изметна. Стъклото на  
кухничката се счупи и дядото мушна 
картон. 

Седеше той до масичката по цял ден, 
гледаше ръцете си и мълчеше, мълче-
ше... Съклет да те хване от тая тишина. 
Скърцах с врати и прозорци, виех зло-
вещо, кънтях със стъпки, оставях 
прашни следи... Нищо не помогна. Жив 
се погреба тоя човек. Цял живот хокаше 
бабата, даже я побийваше, като беше 
по- млад. А сега онемя от мъка. 

А аз ходех под ореха и си говорех с 
нея. Отсърди ми се тя. Добра душа изле-
зе. 

 
 

ЖАЖДА 
 

Знаех историята на къщата, защото в 
нея живеех твърде отдавна. И все с баби 
наоколо. Прабаба ми разказваше, че 
хората измисляли врели-некипели. Уж 
вграждали жена в темелите, да е здрав 
градежът. И жената таласъмясвала, по-
кой не намирала вече. От стая в стая 
вървяла нощем, все подреждала, отва-
ряла ракли и скринове, тропала в 
малката кухничка...  

Така разправяли хората. А баба ми 
кривеше щастливо таласъмското си 
лице и казваше: 

-Не, сине. Ние сме извлечени от кла-
денеца. И след хиляда години пак в 
кладенеца ще си отидем. 

Питахме баба кой ни е извлякъл и 
защо, а тя вече задрямваше и нарочно 
нищичко повече не казваше. Да ни 
плаши, да не смеем да излизаме навън, 
да не оглеждаме лицата си в геранчето 
на двора, защото водата теглела. 

Това лято беше горещо и сушаво. Ге-
ранчето вадеше само кална вода. Баба 
Цвета, при която се бях заселил отдавна, 
се ядосваше, защото доматите гинеха. 
Листата им почерняваха, вътрешности-
те им мухлясваха. Всяка сутрин старата 
жена проверяваше връхчетата и мърмо-
реше, че почват да гният. 

Аз също страдах от жегата, затова по 
обяд си подремвах на тавана. Излизах 
по село късно вечер и само разлайвах 
кучетата, вече никого не можех да уп-
лаша. Ама пък беше по-хладничко. 

И тая вечер луната ме гледаше право 
в очите, слязла ниско над къщите, пръс-
нати като шарени пионки от „Не се 
сърди, човече”. Беше достатъчно светло 
и се изкушавах да погледна в геранчето. 
Само един поглед, колкото да усетя, че 
съм жив. 

Слизах по паянтовата стълбичка от 
тавана и внимавах да не скърцам, че 
баба Цвета лесно се будеше. И я чух. 
Песента. Тъжна песен с думи за несбъд-
нато щастие. Идваше откъм геранчето и 
полъхваше заедно с вятъра право в ли-
цето ми. 

Аз съм нисичък, та се върнах едно-
две стъпала назад, за да видя. Луната 
огряваше млада жена, седнала на кори-
тото. Гледаше в ръцете си, поклащаше 
се напред-назад и пееше с глас на ангел. 
Дявол мой! Как не я беше страх тая же-
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на сама посред нощите!? И да пее. Чува 
се чак на баирчето. Въздухът трепти, 
трепти. Песента прави пътека по поля-
ните и стига до изворчето в падината. 
„Води се по вода” - мисля аз – „Странна 
работа. Я чакай да събудя баба Цвета”. 

Лекичко слязох в прустчето и надни-
кнах в мутвака. Миришеше на изпечен 
хляб. Пипнах печката - беше студена. 
Погледнах в нощвите - хлябът беше 
увит като бебе в червена покривка. Пре-
глътнах. 

Вратата на стаята стоеше отворена. 
От Цвета нямаше и следа... 

Събрах кураж и излязох навън. При-
ближавах бавно пеещата жена. Все още 
не виждах лицето й. Но някак си раз-
брах, че чака някого. Нямаше да дойде. 
Виждах го да води жадното си конче 
през пусто поле. Виждах го да залита, 
после падна, а кончето продължи нап-
ред, навело скръбно глава. Нямаше да 
стигне далече. 

Престраших се и приседнах до кори-
тото. Вгледах се в лицето на жената  - 
беше разделено на две половини. Ста-
рата отчаяно тъгуваше за живота, а 
младата се усмихваше на смъртта. 

 

КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 

 

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НИ 
 

ДЕНЯТ НА ПОЕЗИЯТА И 
МУЗИКАТА С ПОЕТИТЕ НА 
РУСЕ... 

 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Горещо, като през лятото, прашно, 
парещо, пещ... Вървя към Дома на Зад-
ругата на майсторите, Гугъл картата ме 
води, уж трябва да съм стигнала, а не 
съм... Тогава чувам музиката, есен... Ви-
валди... зад висок каменен зид, зад висока 
дървена порта, притворена, почти зат-
ворена, но в дъното на двора – Надежда, 
усмихната, подрежда... книги, хора, 
бонбони, цветя... просторно и скрито –  
като филмов декор, като в друго време, 
в друг свят... Разсеяни усмивки, топли 
прегръдки, сядаме в полукръг, замаяна 
съм от всички познати и непознати ли-
ца, готова съм да слушам... музика и 
поезия... ето ни, в началото на вечерта: 

 

 
 
1 октомври 2019, Русе, поетично четене 
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Надежда Радева, секретар на Русенс-
кия филиал на ССП открива по-
етичното четене с няколко думи за Деня 
на поезията и неговата история, след 
което ни представя – мен и списание 
„Картини с думи и багри”... усмивки, 
усмивки, жегата става още по-осезаема, 
кожата пари, нищо, че слънцето вече 
залязва... И аз казвам няколко думи, 
онова, което е най-важно, но то никога 
не може да се каже докрай. Все едно, 
поетите станаха читатели... А после 
станахме туристи – чухме историята на 
къщата, в двора на която празнувахме – 
най-старата русенска къща, наско-ро 
реставрирана, очакваща да приюти 
майсторите на традиционни занаяти. 

Накрая се превърнахме в артисти – 
всеки присъстващ прочете свое стихот-
ворение... музиката заглъхна, небето 
стана прасковено, рубинено и виолето-
во, а после звездите ни светеха, защото 
новата Луна не успяваше сама... научих 
едно поверие – пожелай си онова, което 
най-силно желаеш, и то ще се сбъдне, 
защото всичко започва сега... 

Получих цветя и много стихотворе-
ния, които искам да споделя с чита-
телите, които са поети, защото поетите 
вече станаха читатели... И тъй като това 
списание е за литература и визуални 
изкуства, ще започна със... 

 

СТАРИЯТ ХУДОЖНИК 

автор ЙОРДАН ЙОРДАНОВ  
 

Старинна лампа и люлеещ стол 
край маса със стакан пустинно-празен. 
Съвсем не виждам бляскав ореол 
след всичко, дето досега е казал. 
 

Без думи е подреждал светлина, 
разстлана в полумрака неизбистрен. 

Дамгосан от коварната слана, 
той доброта по пътя е разплискал. 
 

Провиждат се в красивия й лик 
изваяни черти на тиха драма, 
очакван, но пропуснат огнен миг, 
когато и денят е в амалгама. 
 

И без значение дали е сам, 
или светът е с него във синкопа, 
отхвърля трънен път. И пожелан, 
във Божието царство ще похлопа. 
 

Но трябва стълба, по която той 
да стигне до селения светилни. 
Където май, че няма разнобой 
кое е казън и какво е милост. 
 

А подир него ще пълзим с очи, 
с отворена в душите рана тъмна... 
Знамение проглежда в свода чист, 
докато във сърцата ни разсъмва. 
 
...и ще продължа по азбучен ред...  
 

НЕПРИЗНАТИ МИСЛИ 

автор АДРИАН ВАСИЛЕВ 
 

Аз отдавна загърбих оня, малкия град. 
С пъпна връз съм откъснал всички връзки 

назад. 
Като камък захвърлих тежка дума-стена: 
Останете си с вашта мафиотска страна! 
Дето вяра продават, но пред Бог не грешат, 
мутри в ритми на чалга гадят в мойта 

душа, 
дето с лев сиромашки чужд издигах палат 
и богатия в празник правех все по-богат. 
А мъглата поглъща гласовете насън 
и над църквата кръста, и камбанния звън, 
но наяве сънувам песента "цъфтидрен", 
на дръвче два пискюла висят: бял и червен. 
Нисък облак се стели, скрива кривия кръст 
над могилки покрити със трева в пълен 
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ръст, 
незабравка-икона в ъгъл свят, окаден 
някак с укор прощаващ още гледа към мен. 
И в неделен следобед, щом душата заспи, 
бяло облаче виждам, къща с двете липи, 
речен залез сънувам в стари мрежи поспрял 
и със поглед последен римска крепост огрял. 
Тъй паса някак дните на мечтите подпрян: 
Имам все пак Родина със Бащица - Балкан. 
 
НЕ МИ ГОВОРЕТЕ ЗА ЛЮБОВ 

автор ВЕСЕЛКА КЮКОВА 
 
Две-три строфи сълзливи под пияна луна, 
рой въздишки по кратки забежки. 
"Непризнати" признания, 
скрита вина, 
върхове от стрелите на грешки. 

 
Думи, думи - 
по-скоро неживяна мечта, 
сласт непита. 
Любов? Едва ли. 
Няма думи за силните вечни неща 
нито в речи, ни в празнични зали. 
 
...Аз не вярвам във Хадес. 
Знам, че няма натам 
ни пътека, ни Стикс във мрака, 
нито лодка самотна 
и лодкарят й сам 
две монети за превоз не чака. 
 
Ако беше... 
Отдавна бих тръгнала в път 
да те върна отново при мене, 
без да сещам нозете ми как кървят. 
Без пети, на ръце, по колене... 
 
И без страх, и без жал, 
и без срам, и без дъх 
бих се борила с всеки по пътя. 
Да открия в безцветния призрачен мъх 

само лъх от духа ти безплътен. 
 

Аз не вярвам във Хадес. 
И събирам пера - 
кратки спомени, миг надежда... 
И във вярност кошулята бяла пера, 
във вода, дето... горе отвежда. 
 

Не съм скромна, затова ще продължа 
със себе си... 

 
НЕ СИ ТИ 
автор ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 

 

Рисувам с въглен 
профила ти 
и въгленът  
все 
се 
троши. 
 

Размазвам с пръсти 
сенките – 
устните тръпнат, 
бузите хлътват, 
помръква погледът – 
не си ти... 
не си... 
 

Започвам да 
рисувам очите ти 
с четка – 
нанасям синьото, 
водата се стича, 
отнася сълзите; 
разголва душата – 
и виждам, 
че нямаш 
зеници... 
 

Знам, 
не си ти, 
не си... 
Но 
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взимам 
туш, 
изписвам веждите, 
чертая миглите 
и те търся... 
Тогава 
разливам 
мастилото – 
то скрива лицето ти... 

 

Знам, 
не си ти... 
не си – 
не мога да те намеря... 
 

...и ще завърша с Надежда Радева... 
 

ВЕЧЕР КРАЙ МОРЕТО 

автор НАДЕЖДА РАДЕВА 
 

В стоманен блясък вечерта 
покрива градските площади, 
дълбае сърмена луна 
следи по живналото лято. 

 

Брегът, тъй крехък и солен, 
залюбил е вълната черна, 
отплава лодка – стар рефрен 
припява пристанът след нея... 

 

И няма връщане, защото 
нощта ще скрие всичко светло, 
ще бъде мрак и мрак, додето 
отново слънце не засвети... 

 

Но ти, море, и в тази вечер, 
бъди тъй близко и обично! 
 

Не съм подбрала най-доброто, нито 
онова, което най-много ми е харесало; 
включих в този кратък обзор само оно-
ва, което имам от празника, и емоцията, 
която не си отива... 

МАГИЯТА НА БОЖУРИТЕ, или 
- БОЖУРИ, хайку антология 
  

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Осми октомври, есента едва загатва 
за настъпването си. Довчера с къси ръ-
кави, днес зъзнем в палтата си,  а лятото 
още е залепнало за гърбовете ни и още 
сънуваме пещта му.  

Бързам към Столична библиотека за 
среща с нещо дълго чакано. Потъвам в 
сутерена... „Литературен клуб”... приг-
лушена светлина, дребни чашки, като 
мъниста на бара, суетня около микро-
фона. Бегло познати и много непознати 
лица, а после... Весислава, която ме по-
кани на събитието, Александра 
Ивойлова, Александър Дъбнишки. За-
познават ме с редактора на антологията 
Илияна Стоянова. Делнично и магично, 
а магията идва от присъствието на Ма-
рико Китакубо, изящна като пор-
целанова фигурка, облечена в традици-
онно кимоно – коприна и розово. Тя ще 
чете стиховете на японската поетеса в 
антология „Божури”и ще представи 
свои танка на тема „Мир” в съпровод на  
традиционни японски музикални инс-
трументи. Петър Чухов приветства  
гостите и участниците в това нетради-
ционно събитие, което не се изчерпва с 
простата премиера на една книга, макар 
книгата, сама по себе си, да е изключи-
телна. Илияна Стоянова, като редактор 
и преводач, е избрала хайку на 57 поете-
си от 24 държави, за да ги предложи на 
една многоезична читателска аудито-
рия. Макар обявена като двуезична 
(българо-английска), антологията звучи 
с почти всичките родни езици на поете-
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сите. В полумрака на клуба настъпва 
раздвижване, млад човек с цигулка пее 
стара българска песен, а после, заедно 
със свой колега изпълняват импровизи-
ран пърформанс по избрано хайку от 
публиката: 
мълчим скарани – 
на предното стъкло 
червеникав комар   (Ирина Ваци, Русия) 

Усещането е неочаквано, зашеметя-
ващо силно наситено с емоция, която се  
простира отвъд трите реда на стиха, но 
всъщност описва точно и само тях. 

След думите на Франк Уилямс, гост 
от Британското хайку общество, започ-
на рециталът на българските автори. 
Весислава Савова и Дарина Денева, ос-
вен своите хайку, прочетоха по едно 
тристишие от всички чуждестранни 
автори, включени в антологията, а всяко 
от тях носеше своя атмосфера и свой 
колорит... Ще цитирам само няколко: 

просякиня –  
ботушите й досущ 
като моите (Весислава Савова) – 
Запомних го, заради артистичното 

изпълнение на Велислава... 
Ден на майката – 
в капучиното ми 
повече мляко (Икуйо Йошимура, про-

четено от Марико Китакубо, Япония) 
Запомних го заради еднаквото зву-

чене на думата „капучино” на всички 
езици, заради млякото в моето капучи-
но, приготвяно от майка ми и... заради 
края на вечерта, но за него - после. 

дъщеря ми 
учи ангели от хартия 
как да разперват криле (Радостина 

Драгостинова) 
Това хайку цитирам, защото икеба-

ните на Радостина приличат на ангели, 
разперили криле... 

Понечих да ги снимам, за да включа 
в това изложение илюстрация на духа, 
който витаеше в залата, но не го напра-
вих... Когато погледнах през камерата 
на телефона осъзнах, че икебана е три-
измерна и духът й се смачква на 
снимката; не може да се пренесе върху 
листа. И защото не всичко може да се 
разкаже и покаже. 

 

 
Все пак не мога да отмина танка 

пърформанса на Марико Китакубо. 
Очаквах пеене и струнна музика, може 
би кото. Но онова, което чух бе друго –  
рецитал на японски и английски, в кой-
то емоциите бушуваха, нито казани, 
нито изпети; между думите като порой 
се сипеха звуците на перкусионни инс-
трументи... Не разбирах японския текст, 
често губех смисъла на английския; 
музикалният съпровод стържеше ту 
като ръмене на роса, ту виеше като сви-
стенето от откъртване на лавина... Но 
няколко думи не просто се чуваха; те 
вибрираха в главите, резонираха в плът-
та, попиха в нас – Хирошима, Нагасаки, 
Пърл Харбър, Окинава, Фукушима... 
атом, war, peace... За да не ги забравим...  

Не мога да ги забравя. 
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ЧУДЕСА  
на МАРУСЯ НИКОЛОВА 

 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

След „Чудесата на децата” на Кирил 
Назъров не съм чела по-добра книга за 
деца от „Чудеса” на Маруся Николова. 
И тук, сходството на заглавията няма 
нищо общо. Тук става дума за друго 
чудо – чудото на способността на авто-
рите да общуват със своите малки 
читатели, да бъдат едновременно инте-
ресни събеседници, занимателни 
разказвачи, деликатни възпитатели и 
добри техни приятели.  

 

         
Другото сходство между двете книги е 
широкият спектър на тематиката и 
жанровото разнообразие, но докато 
„Чудесата на децата” на Назъров е 
сборник с избрани творби, то „Чудеса"-
та на Николова е първа детска книга за 

своята авторка, също събрала най-
доброто от онова, което е писала през 
годините за най-малките читатели. И 
може би неслучайно зад всичко това  
стои още нещо, общо за двамат. Образо-
ванието и житейският път на Назъров и 
Николова, в различни моменти са ги 
свързвали с децата - като учители и ре-
дактори, а това дава своето отражение 
върху начина на общуване, който, за 
мен, е най-съществената черта на тяхно-
то творчество за най-малките. 

Ще спра дотук с този паралел между 
двама автори, за да кажа няколко думи 
за „Чудеса”-та на Маруся Николова. 
Книгата излиза през 2018 г. със знака на 
издателство „Фараго”, София, под ре-
дакцията на Ина Крейн. Корицата е 
дело на Кремена Николова, а илюстра-
циите – на Олга Паскалева. Прави 
приятно впечатление, че рисунките са 
създадени за конкретните стихотворе-
ния, имат колорита и настроението на 
поетичния текст, като  съществено доп-
ринасят за цялостното възприятие на 
художествено-възпитателното послание. 

Композиционната организация на 
изданието е изградена от шест неравни 
части, в които стихотворенията са обе-
динени тематично („Животни, птици, 
насекоми”, „Деца слънца”, „Празници и 
природа”) и жанрово („Басни”, „Залъ-
галки” и „Гатанки”). Онова, което 
обединява книжката, е поетичният та-
лант на Маруся Николова, нейното 
майсторство в строежа на фразата и 
римата, образността, и не на последно 
място – любовта... Любовта, във всички-
те й измерения, защото любовта е 
движещата сила и сплавта на живота и 
общуването, на развитието и открива-
нето на света, с неговите правила и 
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механизми, с неговите багри и аромати, 
с несекващите предизвикателства.  

И отново искам да спомена добрата 
екипна работа на поет и художник при 
изпълнението на този проект – „Чуде-
са”, в който ведрината на духовността 
струи от всяка страница, картина и 
стих! 

 

СБОГУВАНЕ 
 

– Къде отлиташ, мила птицо,  
свидна врабчова сестрицо?  
Защо пристъпваш този праг,  
нима не ти е мил и драг? 
– О, скъп е моят роден дом,  
през лятото – добър подслон.  
Децата си отгледах с радост,  
всяко зърно е със сладост.  
Късна есен щом ме свари,  
лист и цвят щом тя попари, 
ще духнат силни ветрове, 
ще паднат тежки снегове. 
Това е гибел, врабчо драг, 
и аз прекрачвам този праг. 
– По-скоро, сестро, заминавай  
и лошото не споменавай! 
– Прощавай, време е за полет,  
но ще се видим пак напролет. 
 

КАРНАВАЛ В ЛОКВА 
 

Прасето спретна карнавал 
сред двора в локва с гъста кал.  
Прикани гостите си – грух-грух-грух! 
 – и се търкулна по търбух. 
 

Последва го един гъсок 
със много грациозен скок.  
До тях зацапа котарак 
с провиснал от калта мустак. 
 

Кокошки две, със скромен вид,  
заплуваха в леген пробит.  
Магарето не се стърпя 

и арията си запя... 

 
НАТРАПНИК 

 

Паякът пристигна без покана 
и свойта плетка да плете захвана. 
Нагоре-надолу, без сън и почивка, 
изплете на масата чудна покривка. 
 

Пердето дантелено той не хареса 
и сложи без бавене своя завеса. 
На лампата метна прозрачни воали 
и сякаш очакваше бурни похвали. 
 

Ядоса се мама от тази промяна, 
натрапника паяк внимателно хвана. 
Наказа го бързо вън на балкона, 
щом нарушава вкъщи закона. 
 

КНИГИ 
 

Купчина книги със корици – 
разтварям ги и литват птици. 
Прорязват сините простори 
и всяка пее и говори. 
 

Какво са чули и видели? 
В коя държава са се спрели? 
Безкрайни ли са чудесата 
във въздуха и по земята? 
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Вървя след мама и след татко, 
след баба, дядо, подир батко 
и моля им се най-горещо: 
– Я прочетете още нещо! 
 

На смени всеки се зачита, 
любима книга ми прочита. 
Накрая батко ми отсече: 
– Да си чете, голям е вече! 
 

СМЕХОТВОРНО 
 

Вчера малката Дарина  
нарисувала картина.  
Погледнете всички! Ах!  
Просто да умреш от смях –  
на небето три слънца, 
като гроздови зрънца, 
и объркан свят под тях,  
сякаш в щуротия бях:  
Ежко, с дяволски рога, 
с Мечо прави си шега.  
Зайко, като кон с копита,  
рижавата Лиса срита. 
Паяк ближе сладолед, 
тича охлювът атлет. 
Вълчо на пиано свири, 
а Комарко вдига гири...  
Смехотворно е, Дарина, 
но хареса на мнозина! 

 

ЮПИТЕРОВА ЖЕНА 
на РОСИЦА КОПУКОВА 
 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА 
 

Наскоро прочетох в интернет ин-
формация, че Росица Копукова е издала 
юбилейната си, 50-та книга. Бях изнена-
дана, защото от общуването с нея, като 
автор в списание „Картини с думи и 
багри”, бях останала с впечатление, че е 
по-скоро млад човек, отколкото автор на  
преклонна възраст. Това ме провокира 
да търся още информация и да следя 
творческите й изяви. Забелязах, че пуб-
ликува стиховете си с дати и често с 
една и съща дата четях две, дори повече 
творби. Бях поразена от лекотата, с коя-
то пише Копукова – тя не търси думите, 
римите, образите, обратите – те като че 
ли сами я намират... Един водопад от 
настроения, поучения и закачки към 
читателя; един непрестанен диалог на 
лирическия аз с Другия – приятел, опо-
нент, историческа личност, или 
понятие; една свобода на изказа, рит-
мичност, мелодика. Лично аз, като 
автор и като читател, не съм привърже-
ник на класическото стихосложение; 
днес то звучи архаично, често неестест-
вено, почти досадно. Но за поезията на 
Росица Копукова, облечена в добре на-
писан класически стих, с издържана 
рима и ритмика, това не може да се ка-
же; тя е естествена като дишането. 

Основната тема в творбите й е съв-
ременността, с всичките й нелесни  
проблеми. 
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Нека спра дотук. Не искам да отнема 
удоволствието на читателя сам да ги 
открие, съпреживее, осмисли.  

Ще завърша изложението си с още 
няколко щриха, които очертават една 
интересна и богата творческа съдба. 

Росица Копукова е завършила педа-
гогика и българска филология. Живее, 
твори и работи в София като журна-
лист. Носител е на 51 международни 
награди - САЩ, Италия, Австралия, 
Германия и десетки български, известна 
е като име в европейската преса. Пре-
веждана е на английски, френски, 
италиански, португалски, руски език. 

Ще представим на читателите ня-
колко стихотворения от новата й, 
юбилейна книга „Юпитерова жена”,  
сборник със стихове и разкази.  

 

МОСТЪТ НА КОЛЬО ФИЧЕТО 
 

Майсторе, как съградил си мост, 
дали от Бог получил си идея, 
през вековете името е гост 
и вечността във името живее. 
 

И твоят мост България държи, 
знак, че ще я има в бъднината! 
Божествен камък някъде вкълни 
в градежа - да вървим оттук - нататък. 
 

Майсторе, словата са ми щит, 
пред празника на Кирил и Методий, 
на тебе посвещавам моя стих, 
душата ти до днес по моста броди. 
 
Юли 2019г., София 
 

БЪЛГАРИЯ Е МОЯТ СВЯТ 
 

България е целият ми свят, 
светиня, светлина, Родина свидна, 
светът на всичко друго е богат, 
но обич нямаше, където минах. 
 

Със българската азбука творих, 
награди бол получих от чужбина, 
но чужденка да стана аз не бих 
в страни, където досега преминах. 
 

Тежи си камъкът на своята земя 
и името тежи на родна почва, 
навсякъде животът е борба, 
навсякъде и светло, и злокобно. 
 

И няма никога да чуете от мен 
понятието " скапана държава", 
както си претворим самия ден, 
такива утре заедно оставаме! 
 
Юли 2019г., София 
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АЗ ИМАМ СВОЯ ЧАС ОТ САМОТА 
 

Аз имам своя час от Самотата, 
поканих я не повече от час, 
да преосмислим двете красотата 
и да я впиша в стих за всички вас. 
 

И в хубавите делнични шевици 
да втъкнем и усмивка, и добро, 
и кацналата на балкона птица 
да ме дари за щастие, с перо. 
 

И после пак да тръгна по задачи, 
след Самотата и едно кафе. 
Поезията сътворихме значи. 
Доволна съм. И пак ми е добре. 
 

Понякога пътувам и я пиша, 
и пак съм с мойта тиха Самота. 
И тя със мене вдишва и издишва 
най-хубавите думи на света. 
 
7 август 2019г., София 
 

ПОСЛЕДНОТО КАФЕ 
 

Последното кафе ще е последно, 
ти, както искаш, тъй го приеми, 
събрало е изчезнали безследно 
от твоя свят отминали вини, 
 

запомнени и неопитомени 
от твоя неподправен нрав до днес, 
е, време е да бъдем разделени, 
по малко можем да си пратим вест. 
 

Защото нито ти ме хармонираш, 
и нито аз на нрава ти вървя. 
Е, след кафето си поръчай бира 
и се огледай в някоя жена. 
 

Навярно е поредната хитрица 
или оплескана със много грим. 
За тебе е друг тип на хубавица, 
макар и краят да е съкрушим. 
 
15 август 2019г., София 

ЛИТЕРАТУРНА 

КРИТИКА 
 

КАТО ПОЛЕТ НА ИКАР В 
ЛАБИРИНТА НА ЖИВОТА 

 

ДУНЯ ПАЛАНДЖЕАНУ 
 

Радост за душата e да може да съиз-
живее лиричната поетика на Надежда 
Радева и стихосбирката ѝ, озаглавена 
„Не съм сама”, идва да  потвърди точно 
това, как поетесата, политнала с крилете 
на Икар, прекосява сезони, чувства, лю-
бови, страст, човешка обич, одухо-
творена природа, приятелство, с борбе-
на женственост. 

Поетесата не се изправя сама срещу 
живота, срещу хода на времето и белият 
лист, пропит с преживявания и с поезия 
с интензивно трупан жизнен опит, при-
стига с красивия трепет на пеперуда, за  
да намери своето място в книгата, из-
пълнена с умело подбрани метафори. 

Самото заглавие е също метафора: 
как би могла да бъде сама една жена – 
поетеса с голяма душа, която има толко-
ва много неща да сподели със своите 
читатели и приятели?  

Доста творби от сбирката, посветени 
на любовта, са под формата на открове-
ния към любимия („Горчиво вино с 
първата жена”, „След теб”, „Монога-
мия”, „Докато те нямаше”, „Любовта, от 
която съм бягала”, „Магията любов”), 
където студът, празнотата, изтощените 
криле, пустинята в душата, отприщват 
именно страха от самотата, страха от 
загуба на любов, цъфтяща като кокиче, 
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чисто и скъпоценно, в полето, обляно от 
слънце. 

Животът и любовта са представени 
като летеж, крило, пролетна душа в 
стихотворението „Като Икар”, полетът е 
метафора на стремежа към все по-
обхватни и по-високи хоризонти.  

Прекосяването през времето е отра-
зено също толкова успешно в стих. 
„Полунощ”, където часовниковите стре-
лки са стрели, пронизващи часовете, 
миговете, секундите, следващият ден 
преминава „в друго измерение”, а жи-
вотът следва непредсказуемите си 
меандри. 

Стихотворението „Любовта, от която 
съм бягала” всъщност е химн, възпяващ 
живота, пред когото поетесата пада на 
колене в молитвен захлас. 

 

„Много скоро... 
На колене 
даже да бъда 
пред теб, моя любов, 
ще се събудя 
най-после друга! 
И щастлива... до гроб.” 
(„Любовта, от която съм бягала”) 
 

Надежда Радева дава на приятелите 
и читателите си, познати или не, една 
магическа рецепта за щастие, която 
започва с „нежната ръка на майката” и с 
глътката кафе, приготвено от същата 
тази ръка, защото, ни казва авторката, за 
майката детето си е дете, дори и на пет-
десет, и е щастие да се чувстваш 
обгърнат от ласки по този начин преди 
да е започнала одисеята на новия ден. 

Една реална „хроника” на живота с 
пленителни метафори, звукови и визу-
ални усещания, изкусно съчетани в 
истинска картина на щастието, родено 

от обикновени, незабележими неща, на 
които малко обръщаме внимание, се 
разкрива в стих. „Хроника”: 

„за нас е щастието в нещо малко, 
заключено в отделни сладки дни...” 
Раздялата с любимия човек се споме-

нава със страх, но и с желание никога да 
не преживеем този катаклизъм на ду-
шата – в стихотворенията: „Как искам” 
и „Един ден”. 

Градът, в който авторката живее и 
пише, на свой ред е обрисуван с майс-
торството на художник: небето с лунния 
си блясък, мястото, където „си жив и 
някой те очаква” (чудесно казано!), жи-
телите, любуващи се на залеза, който 
обгръща града, докато падне здрач – в 
стихотворението „Залез над града”. На 
финала на поетичния текст отново отк-
риваме възхитителни стихове, визи-
ращи заглавието на книгата – самотата е 
изведена като немислимо състояние на  
поета, за когото зората на новия ден не 
може да дойде без обич, дори и тя да е 
далече. 

Животът няма смисъл в самотата – 
това е посланието на стихосбирката, 
предложена на почитателите на поезия-
та на Надежда Радева – един глас сред 
плеядата от поети в българския литера-
турен живот. 

Не мога да не пожелая ясен път на 
тази книга, своеобразен лиричен колаж 
от избрани творби на авторката, писани 
през годините. Държа да поздравя коле-
гите преводачи на румънски език, които 
така добре са почувствали лиризма на 
стиховете. Адмирации и за художнич-
ката, автор на илюстрациите. Много 
успех по неравния път на литературно-
то творчество, Надежда, моя приятелка 
и духовна сестра! 
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ПОСЛАНИЯ И ИЗПОВЕД-
НОСТ НА НАДЕЖДА РАДЕВА В 
СТИХОСБИРКАТА Й „НЕ СЪМ 
САМА” 

 

ЖИВОДАР ДУШКОВ 
 

Билингвистичната книга на Надежда 
Радева „Не съм сама“ / „Nu sunt 
singură“ излезе в началото на 2018 годи-
на, под редакторството на румънската 
поетеса Dunia Pălăngeanu (Дуня Палан-
джеану). Стихосбирката е издание на 
русенския филиал на Съюза на свобод-
ните писатели. Ако на корицата ѝ и в 
редакционното каре е посочено „Пое-
зия“, то на трета страница срещам второ 
пояснение: „Избрани поетични твор-
би“. Предполагам, че авторката е 
извършила подбора на творбите, съоб-
разявайки се с факта, че ще бъдат 
преведени. Стихотворенията са 17 на 
брой: 5 от стихосбирката „Рисувам те в 
червено“ (2016), 4 – от „Не жена“ (2014), 
по 2 – от „Лично“ (2001) и „Любовта, от 
която съм бягала“ (2009), 1 – от „Игра на 
писма“ (2005),  а три досега не са били 
включвани в книга. Настоящата ми бе-
лежка не засяга превода на румънски 
език, извършен от Дуня Паланджеану, 
Адриан Василев, Анка Станева и На-
дежда Радева, а оригиналните стихо-
творения – доколко тематично се обвър-
зват едно с друго и доколко те вкупом 
предават цялост на поетичната книга. 

Още първият стихотворен ред („Не 
съм единствената в този град...“) сякаш 
трасира очакванията ни за стихосбир-
ката „Не съм сама“. Той е един вид 
разширен синоним на заглавието. И 

също така подобно на него поставя уда-
рението върху изповедността – изпол-
зването на Аз-формата.  По такъв начин 
читателят на обагрените със своеобраз-
на интимност мисли, възприятия, 
възпоменания едва ли не се поставя в 
ролята на... изповедник. Той много по-
непосредствено се вслушва в приглуше-
ността на поетичното слово: „А вътре в 
мен се е свряло кокиче“ (*** „Слушах 
прогнозата“), „В деня, в който забрави, 
че съществувам...“ („Един ден“), „Докато 
те нямаше, научих много неща...“ („До-
като те нямаше“)... И тук няма нищо 
учудващо – самото предназначение на 
Аз-изказа е точно такъв – разкриване до 
край на мечтаното, несподеленото, из-
живяното, на съхраненото в сърцето, на 
онова, което е обжарило душата:  

 

„Ти, който си ме уловил със сърцето  
и в лунен танц до бяло ме обагряш,  
вземи ме...“ („Магията на любовта“) 
или  
„На колене  
даже да бъда  
пред теб, моя любов,  
ще се събудя  
най-после друга“ („Любовта, от коя-

то съм бягала“)... 
 

Разбира се, в поезията на Надежда 
Радева интимността не е сведена само 
до отношенията жена-мъж, т. е. до сти-
хове, посветени на очакването на 
любимия, на въображаемите разговори 
с  любимия, на раздялата с любимия и 
пр. Поетесата обаче извлича и други 
нюанси, в които интимното също е част 
от ежедневието. 

 

„То всъщност си е чист късмет,  
ако и на петдесет си още дете  
и до тебе е тази, която  
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те събужда сутрин с чаша кафе“ („До-
статъчно щастие“)  

и особено 
 

„...докато търсех в указателя  
номера на телефона ти... 
Някой звънна погрешка и злобно  
изсъска в ухото ми име чуждо... 
Плаках...“ („Един ден“). 
 

При стихосбирка със заглавие „Не 
съм сама“ е естествено акцентът да е 
поставен върху състоянието самота-
очакване. За мен обобщението на тази 
чакаща жена е в стихотворението „Хро-
ника“, където срещам три определения: 
„като жена, която чака някой...“, „като 
жена, очакваща надежда“ и „като оби-
чаща жена / и няма никога да го 
напусне“. Поантата на творбата заслу-
жава да бъде цитирана изцяло: 

 

„Като жена, която чака някой  
да улови най-тихия ѝ поглед  
с най-нежни пръсти, галейки челото ѝ,   
да каже просто „Лека нощ“... („Хроника“). 
 

В първоначалното ми намерение 
съществуваше и идеята да обърна спе-
циално внимание на три стихотворения 
– „Залез над града“, „Магията на любов-
та“ и  *** („Аз съм много далеч....“) – 
единствените непубликувани досега. В 
процеса на написването на критичната 
бележка обаче то някак си изчезна от 
само себе си – свидетелство, че подборът 
в предложените ни избрани поетични 
творби е сполучлив и че произведения, 
писани и печатани в различно време, са 
обединени в своеобразна лирична 
сплав. 

Книгата е илюстрирана от русенска-
та художничка Веселина Камбурова. 
Допускам, че има творби, които са на-

рисувани специално за стихосбирката, 
но има и творби, които са създадени без 
никаква връзка с нея, но са преценени 
като подходящи да бъдат част от „Не 
съм сама“.  

Встъпителните думи на Дуня Па-
ланджеану – поетеса, преводачка и ре-
дакторка на поетичната книга, са озаг-
лавени „Като полет на Икар в 
лабиринта на живота“. Запознах се с тях 
не при неколкократното четене на сти-
хосбирката, а чак след като написах 
бележките си за нея. Беше ми любопит-
но да прочета думи на един творец към 
друг. Чудесен предговор, който е и 
оценка за поетичните постижения на 
Надежда Радева (стойностен анализ), и в 
същото време представя пред румънс-
ката читателска аудитория лиричната 
поетика на един непознат автор от Бъл-
гария (емоционално-въздействащи ду-
ми): „Животът няма смисъл в самотата – 
това е посланието на  стихосбирката, 
предложена на любителите на поезията 
на Надежда Радева – един глас сред 
плеядата от поетите в българския лите-
ратурен живот“. 

Премиерата на книгата се състоя на 
14 януари 2019 г. в културен център 
„Йон Виня” в Гюргево на празника на 
Румънската култура и по случай чест-
ването на годишнина от рождението на 
Михай Еминеску. 
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В ТЕГОБИТЕ НА  
НИЩОЖНОТО ЗЕМНО  
СЪЩЕСТВУВАНЕ, КЪДЕТО 
ДУХЪТ ПРЕБИВАВА 

 

д-р НИКОЛА БЕНИН 
 
Стихосбирката „Във вечността на 

ада” от Тодор Билчев е различна и съ-
щевременно сродна с останалите му 
поетически творби. В нейното лиричес-
ко поле той остава верен на своето 
светоусещане, на интересуващите го 
екзистенциални и философски пробле-
ми, на стила си при пресъздаването на 
света – земния и отвъдземния. Отново 
пред нас са познатите от другите негови 
книги мотиви за вечността, за духа, за 
ежедневния бит на човека, за родния 
дом...  

Различното в поетиката на „Във веч-
ността на ада” е сатиричната нагласа на 
Тодор Билчев при представянето на 
живота на малкия човек (клошаря, про-
ясяка, самотния скитник, леката 
паднала жена, алкохолика, ваксаджия-
та), както и на политическото случване 
и неслучване, на социалните неправди, 
на новото време.  В творбите му са прет-
ворени социалните пространства 
„бараката, порутена в квартала” („Дон-
кихотовци”), „бетонената панелка” 
(„Щастливият човек”), чакалнята („На 
гарата”), затвора („Ще победим...!!!”), в 
които пребивават несретниците и без-
домниците. Сатирата традиционно е 
използвана за осъждане на обществени-
те „сили”, които не са допуснали човека 
в пространството на успешната реали-
зация. 

В поетическия поглед на Тодор Бил-
чев попадат дребни, незначителни 
същества, случки и моменти от живота, 
които на пръв поглед нямат място в 
пространството на лириката. Такива са: 
мухите от едноименното стихотворе-
ние, обувките и дрехите от втора 
употреба („Втора употреба”), трохите 
(„Трохите”), осата („Осата”), и т.н. Те 
нямаше да се превърнат в художествена 
истина и нямаше да имат оправдание в 
поезията, ако не бяха обгърнати с иск-
рено чувство, което е топло, със-
традателно, а на места презрително към 
социалните и политическите условия, 
които марганилизират човека и при-
нуждават българина да емигрира в 
чужди страни. Още нещо: специфичен 
естетически похват при изграждането 
на поетическия свят в творбите на То-
дор Билчев е започването с пред-
ставянето на нищожното, маловажното 
съществуване в ежедневието на човека и 
стигането до нравствено-философски 
оценки и обобщения. Така делничния 
живот се превръща в битие, в което са 
снети фундаментални ценности и в 
което се търси вечността. В този смисъл 
подзаглавието „Социално-философска 
сатира” на стихосбирката „Във вечност-
та на ада” е оправдано и свидетелства за 
съществуващата проблематика.    

Лирическите герои на Тодор Билчев 
живеят във време на драматично и ди-
намично разместване на социални и 
политически пластове. В екзистенциа-
лен план хоризонтът на техния стремеж 
към щастие се оказва затулен с постоян-
ни облаци. Иначе казано – процесите в 
обществото са предначертали участта 
им на бедняци, затворили са пътищата 
за пълноценен живот. В ситуация на 
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маргиналност и низвергнатост в лите-
ратурата се среща различни форми на 
реакция, на отпор – бунт или духовна 
съпротива.  

В творбите на стихосбирката „Във 
вечността на ада” възможностите за 
„надмогване”, преодоляване на неза-
видното социално статукво са видени в 
проявлението на духа. Отправен  към 
небето и вечността, той търси сила на 
земята – „Макар летящ, но в земя опора, 
/ той търси винаги и все пита.” („Дон-
кихотовци”). По традиция в българската 
поезия духът намира своята свобода в 
кръчмата, механата – „За тялото ни 
храна и наслада. / За духа ни – миг сво-
бода.” („Храм на духа”). Тодор Билчев 
възприема този топос на духовна свобо-
да като измамен, дяволски, ето защо 
гради друг идеалистичен „храм на ду-
ха”: 

Но не от тютюн и винени пари. 
А с дъх на смирна и тамян. 
Когато този храм врати отвори, 
светът ще бъде нов, голям… 
Въз основа на нещата, казани дотук, 

можем да обобщим специфичните 
страни в стихосбирката: 

Духът е ограничен в нищожното 
земно съществуване. 

Духът е отправен км вечността. 
Духът има храм „с дъх на смирна и 

тамян” – Храм на духа. 
 

ФИЛОСОФИЯ  

И ОБЩЕСТВО 
 

ПАМЕТ 
 

ПОРТРЕТ НА  
РАЙКО ДАСКАЛОВ 
 

ЖИВКА ТАНЧЕВА 
 

ПЪРВА ЧАСТ 
 

Детство, юношество, войните и Ньойския 
договор 

 

Райко Даскалов се ражда в будно и 
родолюбиво семейство. Неговият баща, 
Иван Цанков Даскалов, е образован мла-
деж в селото, син на известния учител в 
района даскал Цанко, който заедно с 
обучението по знание, учи децата и на 
родолюбие. Така израстват и двамата му 
сина - Иван и Райко, прегърнали идеята  
за национално освобождение и проспе-
ритет на България. Турските власти, 
след избухване на въстанието 1876 год. в 
южна България, вземат превантивни 
мерки да предотвратят бунтове и в се-
верна България, в резултат на които 
арестуват Иван и под конвой го закар-
ват  в Търново. Но жаждата за свобода 
не е сломена и четата, в която участва 
другият син, Райко, заминава за Дря-
новския манастир, където е заловен и 
жестоко умъртвен. 

Тези събития съпътстват детството на  
малкия Райко, кръстен на чичо си Рай-
ко, загинал в Дряновския манастир.  
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От страна на своята майка, той също 
се оказва свързан с Дряновската епопея - 
тя е сестра на известния учител и прос-
ветител Васил Неделчев, загинал в Дря-
новския манастир. Спомените на най-
близките му хора за тия славни, но 
трагични времена, се запечатват в съз-
нанието на Райко от най-ранна възраст.  

Освен майка му, за него се грижи и 
по-голямата му сестра Кина, която от  
малък го учи на четмо и писмо, та зато-
ва, когато го записват в първо 
отделение, учителката разбира, че това 
дете умствено е много напред, в сравне-
ние с другите деца и го записва в по-
горен клас.  

Райко учи в училището на Бяла чер-
ква, играе с децата, къпят се в реката, 
скитат в околностите на градчето и съв-
сем не знае, че съдбата му е определила 
да извърши велики дела и да остане в 
нашата най-нова история като леген-
дарна личност; по онова време нищо не 
предвещава, че той ще загине, едва на-
вършил 36 години. 

Родителите,  виждайки даровитостта 
на своето четвърто дете, /след него има 
още едно/, хвърлят всички усилия, за да  
го изучат, и той им се отплаща с хубав 
успех. Записва се в реалната гимназия 
на Велико Търново, но там активно уча-
ства в стачките за премахване  от 
учебните занимания на остарелия от 
архаично време турски език и училищ-
ното настоятелство го изключва.  

Образованието си продължава в ре-
номираната търговска гимназия на град 
Свищов. Там, освен солидни икономи-
чески знания, той получава и добра 
езикова подготовка – изучава немски, 
руски и френски. По почина на баща 
си, който заедно с още четирима свои 

съграждани правят потребителна коо-
перация „Защита” в Бяла черква, Райко 
Даскалов прави ученическа кооперация 
„Солидарност”, където учениците  по-
лучават евтина питателна храна и става 
касиер на стола. Дипломира се през 1906 
г. с амбиция да продължи образование-
то си. За да събере известна сума работи 
като чиновник в „Балканска трибуна”, а 
после като журналист. Острото перо, 
непокорния дух и участието му в сту-
дентската акция против цар Фердинанд 
прекратяват журналистическата му 
дейност. За да осуети акциите на сту-
дентите, цар Фердинанд затваря 
Софийския университет и Райко Даска-
лов, за да продължи образованието си,  
заминава за Германия. 

През есента на 1907 г. се записва в 
Хумболтовия университет, после се пре-
хвърля във Философския факултет в 
Берлин. Оттам пише писмо до родите-
лите си „аз съм много щастлив, тук уча с 
децата на крале, министри и други, но 
това, което те ще постигнат с парите си, 
аз ще го постигна с труда си”. Живее и 
учи при голяма оскъдица. През свобод-
ното си време започва да прави преводи 
в българската легация и после се преме-
ства да живее в една таванска стая на 
посолството. Завърза сърдечна връзка с 
някаква германка, но по неизяснени 
обстоятелства, както той самият пише 
до свой приятел, „претърпява фиаско”.  

Въпреки многобройните си задъл-
жения и проблеми, внимателно следи 
политическия живот в България и раз-
витието на БЗНС. През есента на 1910 г. 
отправя молба до Белочерковската 
дружба задочно да бъде приет за неин 
член и пише лично до Александър 
Стамболийски да му изпраща вестник 
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„Земеделско знаме”, за да му сътрудни-
чи. 

Веднага след дипломирането си из-
праща малка картичка с кратък текст 
„Да завърша по-добре не може, по всичко 
шест.”  

По-късно успешно защитава доктор-
ска дисертация на тема: „Чуждестранния 
капитал в България” и още същата годи-
на тя е публикувана на немски език от 
британското издателство „Адлер”. 

Удовлетворен от себе си и от отзиви-
те, които немските преподаватели дават 
за него и научния му труд, той се зав-
ръща в България, с вдъхновение - 
всичко научено там, да го приложи на 
дело тук, в Родината. А България е в 
навечерието на Балканската война.  

Записва се доброволец. Участва в бо-
евете при Чаталджа. След започване на  
Междусъюзническата война е прехвър-
лен на запад, срещу Сърбия и там влиза 
в тежки сражения, за което е награден с 
войнишки кръст за храброст „НАШИЯ 
ВОЕНЕН ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ”, Со-
фия 28 Октомври 1913 г. Получава 
ордена докато е курсант в „Школата за 
запасни офицери” в София, но това не 
го радва. 

Райко Даскалов е покрусен от двете 
проиграни войни и националната ката-
строфа, търси причините и отговор на  
въпроса как се стигна до нея.  

Добрата му икономическа подготов-
ка е причина Земеделският съюз да го 
ангажира за Управител на „Народен 
магазин” и той успява да го стабилизи-
ра.  

Д-р Райко Даскалов се заема компе-
тентно и делово да стабилизира  не само 
„Народен магазин”, но изцяло коопера-
тивната дейност на съюза. Годините са 

неспокойни, вече се чувства заплахата 
на приближаващата се нова война 
/Първата световна война/ и той не ос-
тава безразличен. Разбира много добре 
заплахата за България от нея. Високо 
заявява – „Никаква авантюра, абсолютен, 
строг, искрен и пълен неутралитет. Да 
пазим България.” Д-р Райко Даскалов е за 
общопартиен кабинет, в който  БЗНС 
самоотвержено да отстоява позицията 
си на неутралитет, но до такъв не се 
стига и на 10 септември 1915 г. се обявя-
ва пълна мобилизация, а на 1 октомври 
с. г. България е въвлечена във войната 
на страната на ТРОЙНИЯ СЪЮЗ.  

Райко Даскалов воюва само няколко 
месеца. През януари 1916 г. е арестуван 
и доведен в София, с обвинение по Дек-
лоазиеровата афера.  

Процесът продължава няколко месе-
ца и за да бъде отстранен като 
политически противник получава тежка 
присъда, предварително  предрешена – 
8 години затвор. Там той не унива, чете, 
събира материали за книгата си „Борба 
за земя”, която по-късно ще издаде, пи-
ше писма. В едно писмо до сестра си 
Кина, той пише: Имам вяра в моята щас-
тлива звезда и един ден моят Бог ще 
възкръсне - богът на правдата и доброто.” 

В  затвора той  споделя философски-
те възгледи за владеенето на земята, 
като средство за премахване на бедност-
та и икономическото неравенство. Във в. 
Земеделско знаме той пише: трудовото 
стопанство е единствената форма на про-
изводство, която ще спаси света от гнета 
на експлоатацията и ще докара истинско 
народовластие у нас и света.” Ал. Стамбо-
лийски е заинтересуван от фило-
софските идеи на своя другар по съдба. 
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Войната бушува с всичка сила в Ев-
ропа. По бойните полета гинат  хиляди 
хора. В страната положението се услож-
нява.   

Войниците, разбирайки безсмислие-
то на проточилата се война, не искат по-
вече да са пушечно месо на дворцовата 
камарила. След пробива при Добро 
поле през септември 1918 г., българските 
войски от Южния фронт стихийно на-
пускат фронтовата линия и се отправят 
към София, за да искат възмездие за 
своето страдание и погиналите свои 
другари.  

На 23 септември с. г. цар Фердинанд 
и правителството, разбирайки  голямата 
опасност от разправа на озверените 
войници с тях, освобождават от затвора 
Ал. Стамболийски и му предлагат да 
състави кабинет, но той отказва. Успява 
да издейства освобождаването на Райко 
Даскалов. И ето парадокс - осъденият за 
„съзаклятие с цел предателство срещу 
държавата” Райко Даскалов, е включен в 
делегацията, заедно с Ал. Стамболийс-
ки, ген. Савов и други, която трябва да 
спасява от пълен провал тия, които 
включиха България във войната, а 
именно царя и правителството.  

Делегацията заминава за Кюстендил. 
Там д-р Райко Даскалов разбира, че 
необуздана и озверена, голяма войскова 
част е събрана в Радомир и може да  
потегли за София. Той напуска делега-
цията и се връща в Радомир. Не чака 
заповеди и нареждания, защото той е 
във времето и времето е в него. Каква 
магическа сила на словото си е имал, та 
да може без трибуна и микрофон, стъ-
пил на обикновено буре пред събралото 
се войнишко множество, да направи 
обрат в ситуацията и от разбунтуваната 

войнишка маса да състави редовна во-
енна републиканска армия, разпреде-
лена в дивизии и роти. Жадуваната 
идея на Васил Левски  „за чиста и свята 
република” е осъществена! 

С прокламация към българския на-
род Райко Даскалов обявява България за 
Република с Министър председател Ал. 
Стамболийски; себе си - за главноко-
мандващ републиканската армия, а 
град Радомир обявява за столица на 
младата република, известна като РА-
ДОМИРСКАТА РЕПУБЛИКА.  

Тя съществува само няколко дни. 
Срещу републиканската армия, царят и 
правителството хвърлят юнкерски части 
и моторизирана картечна немска войс-
кова част. Каква наглост от страна на 
правителството и цар Фердинанд – да 
викаш чужда войска да те спасява от 
собствената ти войници... Главнокоман-
дващият републиканската армия 
отправя  ултиматум към правителството 
доброволно да предаде властта, за да не 
се пролива кръв, но ген. Савов отказва и 
подготвя София за отбрана. Битката  е 
неравна. Републиканската армия е раз-
бита. Лелеяната мечта на българския 
народ за чиста и свята република е про-
играна. Райко Даскалов е ранен тежко и  
Александър Димитров /по-късно мини-
стър в земеделското правителство/  го 
превежда през Коньовската планина в  
болница на  Съглашението в Солун. 
Тежко болен, той намира сили да прави 
анализи на изминалите събития и стига 
до заключение: дори да бяхме победили 
във войната, резултатът щеше да бъде 
същия, защото задачата за обединение е 
погрешно дадена и България никога не 
би могла успешно да я реши.  
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Докато се лекува в Солун, д-р Р. Дас-
калов прави  редица полезни неща за  
България. Среща се с видни политици и 
установява връзка със Съглашенското 
командване, разяснява и убеждава, че 
вината за участие на България във вой-
ната не е на българския народ, а на цар 
Фердинанд и правителството. Застъпва 
се за стоте хиляди българските пленни-
ци, които са продължили да воюват след 
пробива при Добро поле. Пленниците и 
заложниците не заслужават тази зла 
участ – протестира той. Успява да им 
подсигури медицинска помощ и топли 
одеяла.  

В България излиза министерско пос-
тановление за арестуването и даването 
под съд на Райко Даскалов и Ал. Стам-
болийски. Пратени са потери да ги 
търсят.   

Докато д-р  Р. Даскалов е в Солун,  в 
България стават съществени промени. 
Страната е окупирана от съглашенски 
войски. БЗНС участва във властта. Д-р Р. 
Даскалов се завръща в България като 
легендарен герой, но дълбоко угрижен, 
че в Версай България ще бъде жестоко 
осъдена.    

В изборите за Народно събрание 
през 1919  г. БЗНС печели  85 мандата, и 
Ал. Стамболийски съставя коалиционно 
правителство, но не с леви партии, а с 
народняци и с прогресивнолиберали. 
Д-р Райко Даскалов заема две минис-
терства и става комисар по репа-
рационните въпроси.   

На 27 ноември 1919 г. е подписан 
убийствения за България Ньойски ми-
рен договор.  

Подписва го Ал. Стамболийски, кой-
то през цялото време на предвоенната 
подготовка е водил упорита борба про-

тив въвличането на България в Първата 
световна война. Според Ньойския ми-
рен договор България губи Южна 
Добруджа, Западните покрайнини, 
Струмишкия окръг; Западна Тракия 
остава в ръцете на победителите, а по-
късно е предадена на Гърция. Освен 
загуба на територии, България трябва 
да заплати на държавите победителки 
2,250,000,000 златни франка /в продъл-
жение на 37 г./. с 5% лихва и да предаде 
на Гърция, Югославия и Румъния 70,825 
глави добитък,  да дава на Югославия 
ежегодно в продължение на 5 години по 
50,000 т. въглища. Няма право на набор-
на войска. Има право на 20,000 платена 
армия, но за да поддържа такава армия, 
България няма средства.  

Д-р Райко Даскалов отправя обшир-
но изложение до Председателя на 
Междусъюзническата Комисия Граф 
Шеризе в София, в което описва тежко-
то положение на следвоенна България. 
„Ако бихме могли да теоретизираме, бихме 
могли да изтъкваме аксиомата, че европей-
ската война, на интензивна индустриална 
продукция, може да се води само от развити 
индустриални и финансови страни. Бълга-
рия в това отношение бе въвлечена на 
буксир от силни индустриални и финансо-
ви страни. Колкото и малко в количествено 
отношение да представлява даденото от  
България в тая война, като индустриални 
и финансови средства, то за нейните сили, 
при нейното стопанство бе всичко, което 
тя имаше; то причини пълно изчерпване на 
нейните финанси, то бе пълно унищожение 
на финансово държавно стопанство.”  

Когато излага всички доводи, относ-
но вътрешното финансово състояние на 
държавата, д-р Райко Даскалов настоява 
пред Междусъюзническата комисия по 
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репарациите за тригодишна отсрочка 
при плащанията по дълга. 

Постигната е едногодишна отсрочка, 
и той не е доволен. Започват отново  
разговори и преговори, докато един ден 
идва желаната вест. Тригодишната 
отсрочка е постигната! България е спа-
сена. 

 
До негово Превъзходителство 
                 Г-н Райко Даскалов и пр. 
        
                                 Г- н Комисар, 
В заседанието си на 22 того, Комисията 

по репарациите в Париж, взе следното ре-
шение; В изпълнение на чл.122 от Ньойския 
договор Комисията по репарациите изменя, 
както следва плащанията установени по §§ 
4 и 5 от чл. 121 на казания договор, ще се 
извърши от 1юли 1924 г. 

                               Ливио Бергезе 
 

Отговорът на г-н Бергезе е простра-
нен, с указания и разпоредби за из-
плащане на дълга и по него е сключена 
Конвенция между Българското прави-
телство и Междусъюзническата коми-
сия в  България. 

Изплащането на дълга ще започне от 
1 юли 1924 г.  

Оттук нататък вече всичко е в ръцете 
на Правителството и трудолюбието на  
българския народ.  

Според подписаната конвенция, те-
жестта на дълга трябва да се разпредели 
между градското и селско население в 
проценти така: 40% за градското насе-
ление и 60% за селското. От горното се 
вижда, че тежестта пада преди всичко 
на селското население, затова Правител-
ството пуща в ход поземлената реформа 
и тя дава добър резултат. Благоустроя-
ват се селата, оземляват се безимотни 

хора, строят се пътища, мостове, учи-
лища, нещо невиждано за онова време. 
Томахавката е заровена.  

Д-р Райко Даскалов излиза с поре-
дица статии във в. „Земеделско знаме”, 
известявайки политическото и финан-
сово състояние на държавата ни. 
Комунистите негодуват, десните партии 
се спотайват, виновни за това състояние 
на държавата, и никаква вина не търсят 
в себе си. Народът иска съд за виновни-
ците за националната катастрофа. За 
пръв път е проведен референдум в Бъл-
гария. Със своя вот народът си казва 
думата – виновниците за националната 
катастрофа да бъдат дадени под съд, но 
до съд не се стига. 

Светът гледа с интерес какво става в  
България. Тя  преодолява кризата без-
кръвно, устремена към своя напредък. 
Изготвената програма на Правителство-
то за излизане от кризата, макар и под 
контрол на Междусъюзническата коми-
сия, е задействана в пълна пара. 
Българският лев става конвертируем. 

Германия прилага почти изцяло 
икономическата програма на Земеделс-
кото правителство и прави икономи-
ческо чудо. От пази програма Франция 
и Щатите приемат и прилагат в своите 
страни – трудовата повинност ( трудо-
вите войски).  

                                       
Ползвана литература:  
 
Личен архив на д-р Райко Даскалов; 
Спомени на близки хора и роднини; 
проф. Димитрина Петрова, доктор на истори-

ческите науки.  
 
Продължение в следващия брой.   
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БИОГРАФИЧНИ  

РЕПОРТАЖИ 
 

ЖИВКА ТАНЧЕВА 
 
На 18 юли т. г. група  земеделци от 

градовете Бяла черква, Левски и с. Леси-
чери  посетиха  реалната гимназия в 
град Левски обл. Плевен, в двора на 
която е поставен белокаменен обелиск с 
образа и името на Крум Попов, за да 
положат венци и цветя в знак на дълбо-
ка признателност, почит и уважение 
към живота и делото му.  
 

 
 

Венци и цветя пред паметника на Крум Попов  
 
Живот кратък, но дълбоко съдържа-

телен. Крум Попов е роден на 4 юни 
1892 г. с. Лесичери, Велико Търновско, 
но още докато е съвсем малък, семейсво-
то се преселва в с. Левски, което много 
негови последователи и почитатели 
считат за рожденото му място. Той е 
петото дете на Параскева и Кимо Попо-
ви. Когато е деветгодишен, при една 
селска катастрофа, когато колата им 

преминава р. Осъм, той пада и задното 
колело минава през  десния му крак. 
Прибирайки се в къщи, бащата превър-
зва с тънки кори строшената кост, 
кракът зараства, но остава вдървен до 
края на живота му.  

Това не пречи на Крум да се развива 
и учи добре. Учи в Левски, завършва 
средно реално образование в Плевен и 
Юридическия факултет в София.  Учас-
тва във войните, които България води за 
обединението си – Балканската, Между-
съюзническата и Първата световна, 
въпреки че е инвалид. Като млад, още 
студент, сключва брак с учителката 
Юрданка Петрова Бочева от гр. Ловеч. 
Раждат им се три деца: Мая, Пенка и 
Петър. 

От ранните си години членува в 
БЗНС. Става председател на Окръжната 
земеделска организация гр. Плевен.  В 
правителството на Ал. Стамболийски 
Крум Попов заема важни администра-
тивни постове - той е единайстият 
министър в кабинета на Ал. Стамболи-
йски. 

На 4 септември 1920 г. е назначен за 
главен секретар  на Министерството на 
 вътрешните работи и изпълнява длъж-
ността секретар на БЗНС. 

По негова иницатива на 1 октомври 
1923 г. в селището Левски се открива 
първи гимназиален клас. На тази дата е 
и празника на училището.  

На 9 юни 1922 г. е избран за кмет на 
София – 31-ви по ред след Освобожде-
нието и обявяването на София за 
столица на Българи. Указът за назнача-
ването му е подписан на 10 юни от Цар 
Борис ІІІ. 

Като кмет на София той е един от 
новаторите в правителството, който 
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прокарва „нов закона за столичната 
община”, като разделя града на 6 ра-
йонни кметства, продължава 
започнатото строителство на електро-
централа „Бояна” и удължава 
трамвайната линия до улица Пиротска. 

Като кмет и министър дава същест-
вен принос за административното и 
инфрасруктурно развитие на града. 

След всичко сторено за населението 
на столицата, по време на Деветоюнс-
кия преврат е арестуван и жестоко убит 
на 18 юли 1923 г. Тялото на законно из-
брания кмет на столицата е хвърлено в 
един гьол край с. Горубляне, днес  квар-
тал на София.       

Стоим с приведени глави пред него-
вия паметник и с болка констатираме, 
че той не можа да види първите гимна-
зисти на училището в град Левски - 21 
момчета и 10 момичета , които влизат в 
новата сграда на гизмазията на 15 сеп-
тември 1923 г.  Днес тя носи неговото 
име. 
 

18.07.2019 

ПОЗИЦИЯ 
 

БОНБОН 
 

ЍОРДАН ДАМЕНСКИ 
 

Много мръсници има в България, и 
все сред управляващите...  

В най-многобройната, на власт вече 
трети мандат партия,  мръсниците са 
най-много. Окопали са се здраво в мре-
жи от връзки, цяла паяжина, и мислят, 
че сваляне няма да има. Изполовиха ги 
напоследък като плъхове в каца с трици 
около аферата с апартаментите и къщи-
те за гости. Та кметове ли не щеш, та  
областни управители, и зам. министри, 
и министри, че даже и вицепремиери. 
Корупция отдолу догоре във властта, а 
народът чака промени. И го баламосват 
този народ всяка вечер от телевизора. Та 
нали затова им ръгат големите заплати 
на водещи и журналисти. Платени ма-
нипулатори. А народът – ряпа да яде! 
Кога не е теглил, че сега ли? И кои не са 
го лъгали и грабили, че тези ли? Впро-
чем, корупцията се е разраснала във 
всички институции и във всички сфери 
на властта: законодателна, съдебна и 
изпълнителна. От коя да не се оплачеш? 
Но на кого ли? Съд ли имаме като света? 
В парламента дремят и четат вестници; 
полицията хваща престъпниците, съдът 
ги пуща – за да има пак какво да правят 
и да си връзват заплатите. Има закони за 
беднотията, но за партийците не важат! 
И на това му викат демокрация... 

Преди към всяко министерство 
имаше инспекторати, на които можеш 
да се оплачеш при сполетяла те неправ-
да, а сега - само съд, че и специ-
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ализиран направиха, а резултати – ни-
какви! Върви се съди нагоре-надолу по 
инстанциите! Най-малко 15-20 години 
се влачат делата, че и съдиите да си 
връзват заплатите и да ограбват народа 
с данъци и съдебни такси. Пробвай! И 
ще те питам: Как си?.. Пет пари никой 
не дава, че обикновените хора бедстват, 
и духовно и физически, в безправие и 
беззаконие... и в безпаричие. Не съм чул 
досега нещо да е направено в полза на 
народа, освен едно продължение на  
метрото в София! От 9 години все ще 
правят пътя от Русе до Кубрат, а само 
минат от година на година да запълнят 
най-големите дупки и ями с малко ас-
фалт и отчитат после, че ремонтирали 
80 км. пътища. Това съм го видял, си-
гурно този път не е единствен. Покрай 
тези ремонти само си пълнят гушите с 
далаверата, а народът се тресе в мърля-
вите, раздрънкани автобусчета по 
разбития, кърпен асфалт до преплитане 
на червата и изпадане на пломбите!  

Но...  зададат ли се избори, ще си 
раздерат задниците с агитация и пропа-
ганда, обещават какво ли не, което 
после никой не изпълнява! Всички та-
раби, стени, автобусни спирки, стълбове 
и огради се облепват с по 20-30 афиша, 
да ни покажат за кого да гласуваме... не 
им пука, че лепят върху обявите за опе-
ра и театър! Що ли ни трябва на нас 
култура?! На тях им трябва само наши-
ят глас и ще го вземат на всяка цена, 
барабар с душите ни! Така са ни наме-
рили. Държава без кучета... Помня, че 
по време на соц-а ги поизбиха... кучета-
та, дето лаят, че и хапят... Добре им е на 
днешните, дисиденти вече няма! Пре-
биха двама-трима и другите се 
изплашиха и прехапаха езиците. Да сте 

чули някой да бичува, да протестира, да 
се бунтува? „Протестирайте, но мирно”! 
– така съветват управляващите. А още 
по-добре – „Протестирайте, ако ние ви 
кажем”... Че държавата върви към уни-
щожение, тях какво ги интересува? Те  
да се награбят,  да осигурят деца, внуци 
и правнуци, а след тях – потоп! Така е 
вървяло и искат вовеки така да върви. 
Но, нали преди видяхме по-хубавото, 
как да харесаме сега по-лошото? Че на-
родът страда, тях какво ги интересува? 
Беднотията се увеличава, а те превърна-
ха държавата в едно голямо казино с 
безброй лотарии, които наричат благо-
видно „игри”, а те са чист пладнешки 
грабеж. „Играй и спечели”! Как ли пък 
не...  

А някои говорят за прозрачност... 
„Най-корумпираните държави имат 

най-много закони!” И България по брой 
на законите сигурно е на първо място... 
то, по всичко друго е на опашката! 

„Свободата – казваха – е осъзната не-
обходимост.” После казваха, че 
свободата е демокрация, или май беше, 
че само при демокрацията има свобо-
да... Но при нашата демокрация няма 
свобода, а слободия... И питам се, щом 
няма свобода, това, в което живеем де-
мокрация ли е? 

Защото животът, който ни се налага 
да живеем е престъпност, грабежи, екс-
плоатация, духовно развращаване на 
обществото и подрастващите по всички 
възможни начини... и пропаганда, която 
маскира всичко това като... бонбон! 

Това, в което живеем, като махнем 
лъската опаковка на пропагандата, е 
робство за нацията. Системата, която 
управляващите наложиха и маскираха 
като „дясна”, т.е. „капиталистическа”, 
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обуславя престъпността. Истинската 
демокрация иска интересите на общес-
твото да стоят над личните, тя е борба с 
алчността. А при нас какво имаме? Пе-
чалбарство, алчност, егоизъм и 
раболепие пред интересите на чужди 
страни; това не е преход към възход, 
това е погром и падение. Високите цени 
и ниските заплати, мизерните пенсии, 
безбройните данъци и такси, „застрахо-
вки” и „осигуровки” сринаха личните 
инициатива и личните стопанства и 
хвърлиха хората в бездната на нищото... 
Единици са тези, които още се опитват 
да се задържат на повърхността и да 
развиват собствен бизнес. И не е чудно, 
че народът запраши към чужбина. 

Селяните продадоха земята си, сега 
берат портокали в Португалия и ягоди в 
Англия и мизерстват с робски труд... но 
поне припечелват нещичко за себе си и 
семействата си в Родината... На тях раз-
чита тя, Родината... 

Три милиона българи живея вън от 
България и осигуряват близките си. А 
премиерът се хвали, че свалил безрабо-
тицата до 5%. Свалили са я тези, които 
не се регистрират в Бюрата по труда, 
защото с тях се гаврят там, свалили са я 
и онези 50 хиляди, които всяка година 
напускат страната, за да дирят препи-
тание и спасение по света...  

А цените растат, пълзят нагоре неу-
сетно, и всички битови сметки растат, 
защото никой от управляващите не се и 
опитва да разклати монополното поло-
жение на доставчиците на електро-
енергия, топлоенергия и вода... 

Пословичното трудолюбие на бъл-
гарите изчезна в чужбина. България 
опустя като след чума! 200 села вече ги 
няма на картата, а тези, които са остана-

ли пустеят... Пустее България и как да 
бъде иначе, щом душите ни опустяха... 

И кисне народът и младежта в кафе-
нетата и кебапчийниците на по едно 
кафе, бира и кебапме на виличка да 
бистри политиката, да мърмори и да 
псува онези, които ни докараха на това 
дередже... 

***   
И седим и пием сега в село пред ма-

газина на Милко една голяма бутилка 
бира „ММ” с четири чаши и зевзеците 
се зевзечат, те поне не запрашиха за 
чужбина, а киснат тук на доизживяване, 
като целия народ, с мизерните си пен-
сийки: 

-Какво значи „ММ”? – изведнъж пи-
та Голана. 

-Милко Мошеника – виква силно 
Палича. 

-Стига, бееее – обажда се Милко из-
зад тезгяха. – Стана случайно, извиних 
ти се веднага. Мислех, че пиеш пак „За-
горка”, както винаги, а ти си бил взел 
„Бургаско” и ти взех 20 стотинки повече; 
сега цяла година вече ми вадиш душа-
та... 

-Палич, не си прав! – мъмри го Горс-
кия. – Извини се на Милко, и да не съм 
те чул повече! Аз, ако съм на Милко, 
няма да те пускам в магазина си даже! 
Те всички, ако са като него, България ще 
е Рай! Хайде, какво чакаш, извини се, че 
ще ти излея бирата във врата! 

-Милко, извинявай! – извинява се 
гузно Палича. – Аз уж за шега, ама изли-
за като обида... 

-Няма нищо... – приема Милко. 
-„ММ” значи „Много Мръсници” – 

додава Голича, за да приключи разгово-
ра на тази тема. 
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Дали му на Милко от склада една ке-
сия бонбони да дава безплатно на всеки 
купувач по един бонбон и Милко ни 
слага на масата 4 бонбона. 

-Туй за какво е пък? – чуди се Голана. 
-Дадоха ми ги да давам на всеки кли-

ент по един бонбон... – мърмори Милко 
и додава – Преди изборите, разбираш... 

Вдигаме рамене и вземаме по един 
бонбон. Гледаме ги и отсам, и оттам. И 
от двете страни пише: ГЕРБ.  

-Аха-а-а! – досеща се Силимица. – 
Искат да ни купят гласа с по един бон-
бон?.. 

-Че то българина и с един бонбон 
може да го купиш в тези гладни години!  
– хили се Палича. – Нищо, че купуване-
то и продаването на гласове е 
престъпление. Половината България и 
всичките партии трябва да осъдят, а да 
са осъдили някого?.. 

 Въртя в ръце и аз бонбончето и го 
пускам в джоба за после.  

Вчера, неделя, деня на изборите... 
копая в градината, ама напече и ожад-
нях. Отивам, пия вода и се сещам за  
бонбона. Лапнах го да си подсладя жи-
вота и си запазих книжката, да я 
показвам на приятели. Надвечер се по-
измих и тръгнах да гласувам... 

Гледах, гледах... цяла сюрия партии 
и коалиции. Кого да избера? Всеки гони 
келепира. „Орел, рак и щука?” Оня пък: 
„Браним България!” От кого я браните, 
бе, и какво има за бранене? България я 
разграбиха отдавна. Народът й се пръс-
на – роби и слуги на света! И духа 
загубихме, и надеждата! Изпързаляха 
ни на динена кора и летим сега... право 
към блатото...  Ако греша, поправете ме! 

 

27.05.2019 

ВИЗУАЛНИ  

ИЗКУСТВА  
 

КЕРАМИКА ЗА ЧАЕНА  
ЦЕРЕМОНИЯ 
 

проф. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 
 

ИЗЛОЖБА НА АВТОРСКА ЧАЕНА КЕРАМИКА 

НА ФЕСТИВАЛА „Aniventure Comic Con” В 
СОФИЯ 
 

Рецензия за творческа изява на  

д-р Васил Харизанов 
 

На фестивала за съвременна и тра-
диционна японска култура „Aniventure 
Comic Con”, който се състоя на 14-15 
септември 2019 г. в Интер Експо център 
в София, в зала 2 на зона „Япония”, д-р 
Васил Харизанов направи поредна ус-
пешна стъпка в по-пълното интег-
риране на керамичната технология към 
завършената форма. 
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Посредством създаването на специ-
фични по своята химична и физична 
същност глазури, той не само успя да 
пресъздаде автентичната визия на тра-
диционните японски купички за чаена 
церемония, но и едновременно с това да 
им предаде съвременно звучене. Това  
ни най-малко не е в противовес с тяхна-
та естетическа същност, а дори 
напротив – както и в чаената церемо-
ния, в тях е заложена идеята за естес-
твеност и освобождаване от ограниче-
ния и условности.  

 

 
 
Вглеждайки се в чаените купички на 

Васил Харизанов, ясно се забелязва, че те 
изцяло са подвластни на нейните фило-
софски принципи, формулирана от 
Сен но Рикю, а именно: съвършения 
баланс на Ва (хармония), Кей (уваже-
ние), Сей (чистота) и Джаку (покой).  

Важно е да се отбележи, че всичките 
глазури на Васил Харизанов са авторс-
ки, като особено силно впечатление 
прави съчетанието на глазури с различ-
на температура на стапяне и омокряща 
способност, при което се получава нео-
бикновен акварелен ефект и се фор-
мира специфична фина кристализация, 

която е особено атрактивна. Също така 
много оригинална е и черната матова 
метализираща глазура, като предизви-
кателството пред автора е нейната 
температурна съгласуваност с материа-
ла и с черната блестяща глазура от 
вътрешната страна.  

 

 
 
Прозрачните глазури в зелената и 

светлокафявата гама са постигнати чрез 
умело съчетание на състава на глазур-
ния филм с железен и меден оксид. При 
това цветовата наситеност и тоналност-
та на покритието са в зависимост от 
дебелината на слоя, а не от комбинаци-
ята с друга глазура.  

Този ефект е с особено артистично 
звучене при зелената глазура, където в 
по-плътните участъци се получава блес-
тяща метална повърхност. По всичко 
личи, че високият професионализъм по 
отношение на технологията за направа 
на керамичните изделия, съчетан с из-
ключително доброто познаване на 
химията на глазурите, е основната 
предпоставка за постигане на уникал-
ност и функционалност на купичките 
за чаена церемония. 
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Силно впечатление на посетителите 

направиха и оригиналните чайници и 
купички за чай на троянския майстор 
Румен Георгиев, издържани изцяло в 
духа на дзен естетиката.  

В компанията на авторската керами-
ка на В. Харизанов и Р. Георгиев беше 
организирана работилница за чаено 
хайку, под ръководството на Венелина 
Петкова, върху ръчно изработена реци-
клирана хартия от Теодора Тутекова, в 
която се включиха с вдъхновение много 
посетители.  

Така красотата на опростените фор-
ми на японската чаена керамика се 
допълни с поетиката на хайку. 

 
Проф. Георги Георгиев, 
катедра „Дизайн на порцелан и стъкло”, 

Приложен факултет, НХА, София 
 
24.09.2019 
 

ИЛЮСТРАЦИЯ НА ЛИРИКАТА 
 
ДУМИТЕ И БАГРИТЕ В НОВАТА ДВУЕЗИЧНА 
ПОЕТИЧНА КНИГА НА НАДЕЖДА РАДЕВА, 

ИЛЮСТРИРАНА ОТ ВЕСЕЛИНА КАМБУРОВА 
 
Нова, двуезична, илюстрирана книга 

представя на читателите Надежда Раде-
ва. „Не съм сама”, заявява авторката със 
заглавието и нейното послание ни след-
ва във всяка от 17-те избрани творби. 
„Nu sunt singură” звучи гласът й на ру-
мънски, „не съм сама”, говорят и 
илюстрациите на художничката Весе-
лина Камбурова.  

Заклинателна, мистична, метафори-
чна, женствено-шепнеща, галеща, 
плашеща, слепваща тишина и енергия, 
огън, пепелище и щастие...  

 
*     *    * 

Не съм единствената в този град, 
която денем чака призраци 
да посетят изложбата на кактуси. 
Разбрах това, когато днес те срещнах. 
Ти също като мен ловеше зайчета 
тъй слънчеви, лъщящи на алеята отсрещна. 
 
Ти не попита кой ме е изпратил 
да подредя изложбата от кактуси 
и отключа погледите на търговци на плакати, 
да се влея в мисълта им? 
Не съм единствената в този град, 
ти също като мен не търсиш отговори. 
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       *    *    * 
Nu sunt singură în orașul meu 
acea zi de așteptare a fantomei 
în vizita la expoziția de cactuși. 
Atunci când te-am întâlnit,  
am înțeles totul –  
îți place la fel ca mie iepurașii pe câmpul  
ca soarele, strălucitori în alee. 
Nu ai întrebat pentru ce sunt acolo 
să aranjez expoziția de cactuși 
și să deschid ochii vânzătorilor de postere,  
să însufle țesc gândurile lor? 
 
Nu sunt singură în acest oraș… 
Tu de asemenea ca mine  
nu ai nevoie de răspunsuri. 

ДОКАТО ТЕ НЯМАШЕ... 
 
Докато те нямаше, научих много неща: 
да вярвам и да се съмнявам, 
да бъда силна, да се боря, 
да мога да се радвам на малките неща... 
Да не се втурвам презглава напред, 
да се взирам в себе си, 
да искам... и  
да казвам „не". 
Научих кои неща са ми скъпи. 
Научих се да оправям леглото си сутрин, 
да пия вино, да се скитам... 
... дори да заспивам сама! 
Мислех и да се науча да обичам, 
но Теб те нямаше... 

 
ȘI NU EȘTI ... 

 
În timp când tu ai fost plecat,  
am învățat multe lucruri: 
Să cred şi să nu mă îndoiesc, 
să fiu puternică şi să trăiesc. 
Mă bucur de lucrurile mârunte! 
Nu mă grăbesc cu capul înainte, 
să simt sufletul meu. 
Să cer 
şi să spun nu. 
Am învăţat ce este mai bun în viaţă! 
Am învăţat să fac patul dimineaţa,  
să beau vin, să călătoresc 
chiar să dorm singură. 
Gândeam să învăţ cum pot iubi 
dar nu eşti.... 
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СЛЕД ТЕБ 
 
Нищо няма след теб. 
 
Две изпуснати думи   
нежно някога казани   
вече спомен са ценен   
от праисторическо време.   
 
Нищо няма след теб.   
Все още съм птица, 
която не знае,    
че губи равновесие 
при летене,   
но минавам за личност  
добре скроена  
сякаш правеща нещо,   
а то… и да търся –    
нищо няма след теб. 

  

Нищо няма след теб.   
Бързо дните препускат   
по небесни програми  
протича животът ми   
и добре съм изучила  
всички важни уроци –    
нищо няма след теб.    
 
Някога. (Сигурно.)   
Ще се откъсна от крехкия клон, 
на който почиват крилете ми,  
когато ми втръсне да нося  
празнотата под себе си,   
защото –      
нищо няма след теб.    

 
După tine 

 
După tine-i neant. 
 
Doar două cuvinte scăpate 
mai demult tandru spuse  
amintire aleasă 
dintr-un timp preistoric. 
 
După tine-i neant. 
Încă sunt pescărușul, 
ce nu își dă seama 
că-și pierde echilibrul 
când se-avântă, 
pentru public – prestanță   
bine făcută  
(parcă trâiesc) 
din păcate… chiar de caut –  
după tine-i neant. 
 
După tine-i neant. 
Zile-n grabă aleargă 
pe programe din ceruri 
se scurge și viața mea 
și cu bine-însușite  
lecții primordiale –    
după tine-i neant. 
 
Într-o zi.(Asta-i sigur.) 
Mă voi desprinde de vreascul 
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pe care îmi odihnesc aripile 
când îmi va fi silă de-a căra 
golul deșert de sub mine 
pentru că –  
după tine-i neant. 
 

КАТО ЕСЕН 
 

Непривично пристъпя,  
накриво с високите токчета, 
напоена от вятър,  
тръпнеща в ледена ласка на вечер, 
ярки пръски разлива  
от нощното есенно вино 
и гребе издълбоко дъх  
в сезона на дъбови песни... 
 
Тя е смела от обич, 
така ѝ отива  
и пиянството женско, 
и усмивките тънки на хората,  
даже мъжките погледи 
в чара ѝ впити... 
Нека те ѝ наливат –  
ще пие, до виене, още!... 
 
...Би пристъпяла боса,  
на голо, по грапава почва, 
би се сляла с цвета  
на земята красива, 
ако можеше –  
вечно би пила, защото 
тя е Есен,  
която след Лятото тича... 
 

Ca o toamnă 
 

Cu pasul neobișnuit 
piezișă cu tocuri înalte  
îmbibată de vânt 
pulsatilă în mângâierea rece a serii, 
stropii luminoși în scurgerea 
de vin al nopții de toamnă 
vâslind adânc aromat 
în anotimpuri de cântecele vesele. 

 
 

Este curajoasă de dragoste 
așa îi stă ei bine beție de femeie  
și zâmbete subțiri de oameni 
chiar și priv irea bărbaților 
de farmecul ei hipnotizați…  
Las-o să toarne pe ea, 
va bea, va cânta, mai mult!... 
 
... Face pasul cu picioarele goale, 
nudul pe iarba care înțeapă, 
s-ar fi contopit 
cu culoarea pământului frumos,  
dacă ar putea – 
totdeauna va bea, pentru că 
ea este Toamna, 
care există! 

 

ДОСТАТЪЧНО ЩАСТИЕ 
 
Насладата на кафето е в това, 
да го приготви майка ти сутрин, 
(когато нощта си отива 
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на прага и среща деня....) 
да отпивате бавно, на глътки... 
Очарованието на утрото е в това – 
да има ръка да те буди  
с докосване, на каквото 
само майките са способни. 
То всъщност си е чист късмет, 
ако и на петдесет си още дете 
и до теб е тази, която 
те събужда сутрин с чаша кафе. 
 
И, повярвай, това е достатъчно. 
 

 
 

Rețeta de fericire 
 

Bucurați-vă de cafea 
caci mama o pregătește dimineață  
(Când noaptea părăsește 
Pragul și întâlnește ziua...) 
Sorbind încet gură cu gură ... 
Farmecul dimineții este  
că există o mână care te trezește 
cu o atingere blândă. 
Doar mamele sunt capabile de așa ceva. 
Este aceasta un noroc pur, 
dacă la cincizeci de ani ești încă un copil 
și la tine este una, mama,  
care te trezește dimineața  
cu o ceașcă de cafea. 
 
Și cred că este de ajuns. 
 
 

 

НА ФОКУС 
 

Не бяхме планирали представянето 
на Любомир Левчев в рубриката „На 
фокус”... до 25 септември, когато от пост 
във фейсбук научих за смъртта му. Поз-
навах го бегло като човек; бих казала, че 
и творчеството му бегло познавам, ма-
кар името му винаги да е стояло редом с 
името на един от най-близките ми хо-
ра... Не очаквах, но от смъртта му ме 
заболя, както от смъртта на приятел...  

И светът опустя, защото...  
Загубата на талант от неговата вели-

чина е толкова... недопустима...  
 

ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ 
27.04.1935 – 25.09.2019 

 

 
 

БИОГРАФИЯ 
 

Любомир Спиридонов Левчев е роден на 
27.04.1935 г. в град Троян. Завършва гимназия в 
София (1953) и библиография и библиотекозна-
ние в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ (1957). Работи като литературен реда-
ктор в Радио София и като главен редактор във в. 
„Литературен фронт“ (1970–72). Председател е 
на СБП (1979–88).  
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Безспорно талантлив творец, продуктивен и 
много издаван през годините, както в България, 
така и в чужбина, той става един от символите на 
новата вълна в българската литература през 60-
те години, едно от най-ярките лица на „априлско-
то поколение”...  

Но не само това... Ако творческата биография 
на поета, без съмнения и уговорки, бележи права 
линия с възходяща посока, обогатявана през 
годините със сполучливи опити в различни жан-
рове, за житейската му биография не може да се 
каже същото еднозначно. Тук ще се опитаме да 
представим накратко само неговото творчество. 

Автор е на поетичните книги: „Звездите са 
мои. Стихотворения“ (1957), „Завинаги. Стихотво-
рения“ (1960), „Позиция. Стихотворения“ (1962), 
„Но преди да остарея. Стихотворения“ (1964), 
„Пристрастия. Стихотворения“ (1966), „Обсерва-
тория. Стихотворения“ (1967), „Рецитал. Стихо-
творения“ (1968); 

 „Стрелбище; Стихотворения“ (1971; 1974), 
„Дневник за изгаряне. Стихотворения“ (1973; 
1975), „Звездопът. Поеми“ (1973), „Самосъд. 
Стихотворения из десет книги“ (1975), „Свобода. 
Стихове“ (1975), „Изход. Стихове“ (1976), „Поз-
драв към огъня. Стихове“ (1976; 1978); 

 „Откъс. Стихове“ (1980), „Заклинания. Стихо-
творения“ (1981), „Самосъд ’83. Стихотворения из 
четиринадесет книги“ (1983), „Работническа кръв. 
Стихотворения“ (1984), „Бавен марш и дру-ги 
стихотворения“ (1984), „Метроном. Стихове“ 
(1986), „Седмата смърт. Стихове“ (1989); 

„Отвъд. Стихотворения“ (1994), „Небесен 
срив. Стихотворения“ (1996), „Пръстен от пръст“ 
(1999); 

„Селена. Лявото око на боговете. Стихове“ 
(2001), Вечерен акт. Стихове“ (2003), „Пепел от 
светлина. Стихове“ (2005), „Окончания. Стихове“ 
(2006), „Кон със зелени крила. Седемнайсет сти-
хотворения и една поема“ (2009; 

„Капризната игра на времената. Избрани сти-
хове“ (2010 „Седемдесет и седем стихотворения“ 
(2012), „В невидимата кула. Любовна лирика“ 
(2014), „Дневник за изгаряне. Стихове (1957–
1973). Том 1“ (2015), „Градината преди Рая. Сти-

хове (1974–1989). Том 2“ (2015), „Тъжна светлина. 
Стихове (1994–2013).  Том 3“ (2015).  

Любомир Левчев има значителни постижения 
и в прозаичните жанрове, които го нареждат сред 
интересните романисти и теоретици на лит ерату-
рата от края на 20 и началото на 21 век: 
„Поетическото изкуство“ (1986), „Убий българина. 
Роман“ (1988), „Ти си следващият“ – роман 
(2001), „Размисли за орфизма“, „Писма от Ада. 
Есета“. София: Стандарт, 2008, 262 с., „Панихида 
за мъртвото време“ (2011) 

Издателство „Захарий Стоянов” прави опит 
да събере и преиздаде най-новата поезия, както 
и есеистични и мемоарни творби на Левчев: 
„Изучаване на живота”, сборник, (2015), „Само-
сън”, поезия, (2017,  „Опасната свобода”, публи-
цистика, „Гладиатор с меч от здрач”, поезия, 
„Островът и всичко останало”, поезия, (2018), 
„Носачи на мълнии”, поезия, (2019), „Размисли за 
орфизма”, философска проза. 

Носител e на множество награди, сред които: 
Златен медал за поезия на Френската академия и 
носител на званието Рицар на поезия (1985), 
Голяма награда на института „Александър Пуш-
кин“ и Сорбоната (1989), Световна награда за 
мистична поезия „Фернандо Риело“ (1993), Орден 
„Стара планина“ – първа степен за „изключително 
големи заслуги към България, за развитие и 
популяризиране на българското изкуство и култу-
ра“, Националната награда „Христо Г. Данов“ за 
цялостно творчество (2008), Орден „Владимир 
Маяковски“ (2009), „Златен венец“ на Струшките 
вечери на поезията (2010). Почетен гражданин на 
София (2015). 

За него могат да се изкажат много противоре-
чиви мнения; ако надникнете в Уикипедия, ще 
прочетете доста подробности за Човека, за пад-
налия ангел, за заемани постове и привилегии по 
време на тоталитарната власт; за получени наг-
ради (освен тук изброение), за... за тази негова 
страна, може да прочетете много и другаде. Тук 
споменаваме само онова, което Творецът е оста-
вил след себе си, защото то е ценното, то е 
безспорното. 
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ТВОРЧЕСТВО 
 

СМЪРТТА,  
ПРЕПУСКАЩА НА БЛЕДЕН КОН 

 

Бележки по белите полета 
на един каталог от изложба 
 

Търнър е можел да рисува, както си поиска. 
Да, той е можел да рисува като Рафаело Санти – 
далечни сини хоризонти 
с надеждно сини небеса… 
Да, той е можел да рисува като малките холандци  
земя, 
вода… 
и слънчевите странности. 
Да, той е можел да рисува замъци 
в развалини и сладостни растения, 
като Вато. 
И да остава 
самият Джоузеф Търнър… 
Ще кажете, че всеки може да рисува, 
тъй както вече някой преди него е успявал. 
Не е тъй проста тази работа! 
Защото Търнър 
е можел също да рисува като импресионистите, 
още преди самите те да се родят. 
Търнър е можел да рисува 
като Матис… 
и като нас… 
(Това, разбира се, не е голяма чест, 
ала е трудно обяснимо.) 
Като че ли не той, а нещо друго е изисквало 
да се рисува тъй 
или пък другояче. 
Като че ли 
ние рисуваме 
светлината 
на историята, 
а той рисува 
историята 
на светлината… 
И затова не го засягат нашите съображения. 
Не ми е ясно как се е отнасял той към политиката. 
Рисува много пъти битката при Ватерло. 

Ала не се разбира 
това победа ли е или поражение. 
Накрая 
той рисува своите любими морски бури. 
Рисува своите мъгли любими… 
И внезапно – 
скелета 
или смъртта, препускаща на бледен кон!… 
 

* * * 
Картините, които най-много приличат 
на днешните, 
това са лудите етюди и ескизи 
за бъдещи картини. 
Нещо ескизно има в нас и в нашто време. 
Надраскани сме ний 
върху хартията на прехода. 
Съдбата ни прилича повече на подготовка за 
съдба, 
на опит… 
Изтриват ни. 
Изстъргват ни със ножа. 
И ни започват отначало. 
Художникът не си постига идеала. 
И подвиг е да издържиш! 
Но ний ще издържим! 
Защото 
кръвта ни е цветът основен 
върху палитрата на времето, все още. 
И нашите сълзи – едничкият съединител. 
А съвършенството ще тържествува ли все пак? 
Ще бъде ли завършена онази композиция мечтана? 
И кой ще се любува на хармонията нейна? 
Кой ще ни съзерцава? 
Когато ний ще бъдем само облак прах 
подир смъртта, препускаща на бледен кон. 

 

1984 
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ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ 
 

Аз няма да умра като хората. 
Аз просто ще престана 
да те сънувам. 
А това е немислимо... 
 
Иначе ще изглеждам замислен. 
И времето ще се нарича Големия Сън. 
И изведнъж ще разбера всичко. 
И ще въздъхна: Не можа ли 
някоя по-прилична смърт 
да ме избере. 
 Ти от кой край си?  
ще започне тя. 
 Аз съм от края на света  
ще завърша аз. 
 

Но преди да се случи всичко, 
ела още веднъж, мое вечно момиче. 
Донеси ми наглата усмивка, 
с която те гледах 
първия път. 
Тя е скрита в тенекиената кутия 
от бисквити, 
кръгла като нашия лунен вятър, 
ръждясала като ветропоказател  
кутията, в която крия 
пистолета на баща ми, 
защото... 
 

Аз няма да умра като хората. 

 

НЕДАЛЕЧ ОТ БРЕГА 
 

Недалеч от брега 
аз стоя на стените ти ненамерени. 
Може би заприличал съм вече 
на безплодно растение с въздушни корени. 
Вече седем епохи под мен са разкопани. 
Седем двойници твои 
ме гледат под счупени шлемове. 
Троя, 
колко си моя! 
А няма следа, по която да тръгна към себе си. 
Нищо станало не е останало, 

освен сянката на слепия поет, 
който едва ли е бил тук. 
А аз стоя на стените. 
И защо трябва да виждам 
черния път 
и полето, 
където парцалени селяни махат ръце? 
Какво пазят? 
Само балите слама 
блестят разхвърляно 
като ограбени саркофази. 
Лъхва огнен вятър. 
И чувам на плашилото откъслечните фрази: 
Менелай преследваше Парис 
за красотата, която 
не спаси света. 
Ахил излезе на двубоя с Хектор 
за трупа на убитото старо приятелство... 
А ти, Време, ветровито и тихо, 
всякакво и непрекъснато, 
с кого се бориш?! 
Толкова силен ли е Той? 
И за какво е всичко?! 
Ала за каквото и да е, 
привършвай! 
Защото ми омръзна вече 
да плаша птици. 
Страх ме е! 
Безстрашни тракторчета влачат 
зелени планини от дини. 
Туристи някакви ме питат 
не съм ли аз археологът. 
Бърборят, че войната свършила. 
Но този кон червен, 
който пасе 
в коритото на пресъхнала река, 
не е ли дар данайски? 
 

2002, сп. Пламък 
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БЕЗ СЪЛЗИ 
 

Колко е лесно да бъдеш влюбен 
На двадесет години.. 
И колко е лесно 
да бъдеш разлюбен… 
Прегръщах ветрища. 
Целувах дъждове 
Търкалях се в ливадите от влажна нежност. 
А когато пък ме блъсваха 
в бездънното "сбогом", 
мислех си, че умирам. 
Но ме спасяваха онези мрежи 
от млади слънчеви лъчи. 
Подскачах върху тях, 
тъй както 
децата скачат по пружинени легла. 
И смееше се моето лице, 
студено от изсъхнали сълзи. 
Момичета 
като магии 
се виеха около мен. 
И свободата съм я чувствал най-добре 
след болка от раздяла. 
А колко е страшно да бъдеш влюбен 
на четирсет години. 
И колко е страшно 
да бъдеш разлюбен. 
Без „сбогом”. 
Без магии. 
Без сълзи, 
Раздялата не носи свобода… 
И мисля си че не умирам. 
 

КАПРИЗ № 5 
 

Колко са страшни, 
колко са страшни 
думите, 
които ние 
казваме по навик: 
- Обичам те! 
- Аз още повече! 
- Кълна ти се! 
- Ах, честна дума!... 
Това са нашите смъртни присъди, 

подписани от нас самите, 
неподлежащи на обжалване… 
Смърт! 
Смърт! 
Смърт! 
Смърт чрез разнежване! 
Смърт чрез целуване! 
Не! 
По-добре лежи като безветрие. 
Мълчи 
като идол студен. 
Красива. 
Служебно щастлива. 
Уморена от мен. 

 

НЕДОПУСТИМОСТ 
 

Да те жадувам аз, 
да те жадувам! 
А ти все повече да се отдалечаваш. 
И аз все повече да съм виновен… 
Това е толкова недопустимо! 
Защото все пак ти ще ме помилваш, 
Главата ми ще падне на гърдите ти - 
отсечена от меча на въздишките. 
Ще се стопят китарите, 
додето остане само оня звук, 
наподобяващ 
звънтежа на пружинено легло… 
Това е толкова недопустимо! 
Защото аз не съм готов да те загубя 
като ключе от пощенска кутия 
и като календарче с телефони. 
Не съм готов! 
Не съм готов! 
Затуй минавам всяка вечер 
под фосфорната тайна на прозореца 
и под влудяващия стон на гълъби ревниви… 
Минавам аз. 
Минавам сам. 
Недопустим като тъга. 
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СРЕЩАТА 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Луминесцентните лампи превръщат бе-
лите коридори във футуристичен филмов 
декор, а тишината – в памук. Стоим пред 
вратата на хирургичното отделение, напъл-
но безчувствена съм, само болката в 
гръбнака пълзи нагоре, към тила, и знам, че 
скоро ще влезе в главата. Вратата се отваря 
и затваря. Вътре сме. Бавно осъзнавам, че 
през памучната тишина се процежда стена-
ние и знам, че това е гласът на мама. 
Лабиринтът се разплита, виждам я – къс 
тръпнеща плът, захвърлен върху болнична 
носилка. Гола е, с електроди, залепнали за 
гърдите, жиците им висят, като изтръгнати 
вени. Вие, лицето й е червено, не нейното... 
Вече не ме е страх да я пипна – вплитам 
пръсти в нейните и й шепна – не знам точно 
какво. Докосването ми я успокоява и става 
тихо... Чувам гласа на Никола и нечий друг 
глас, късове думи, които нямат значение... 
„Да, първоначалната диагноза, паралитичен 
илеус, ако се потвърди... да... ще се наложи 
операция, но при нейното състояние, не 
искам да Ви лъжа... би била една операция 
на честта... ще изчакаме до утре... да...” Не 
слушам повече, гневна съм, знам, че не това 
е диагнозата... знам, че не умира от парали-
тичен илеус; загива от обезводняване и 
глад... знам, че течностите, които са й влели 
през изминалите 24 часа ще я спасят, ако не 
е твърде късно... Държа ръката й и тя е топ-
ла, косите й са мокри, като бузите... завивам 
я с палтото си... пак вплитам пръстите си в 
нейните... Няма да я загубя... „не съм готов, 
не съм готов да те загубя, като ключе от 
пощенска кутия...” думите, като чукове, 
блъскат в главата ми, с гласа на песента, с 
гласа на поета, нелепо е, но думите са в мен 
и не си отиват. Идват, Никола и лекарят, 
зелени под луминесцентните лампи... и 
чувам същите думи, същото стържене в 

гърлото, очите на Никола, не смее да ме 
погледне, очите на лекаря – топли, човечни, 
далечни... Коленете ми омекват, усещам, че 
ще се излея върху пода, като анимационен 
герой... Майка ми отново вие, ужасно, жал-
но, зловещо... „Не може ли да й дадете 
болкоуспокояващо?” – питам, а гласът ми е 
толкова сух и накъсан, че не го чувам... „По-
силно от аналгин не смея да й дам, при този 
тежък инсулт, може да я приспи завинаги”... 
и воят се усилва, лицето й става още по-
червено, а пръстите й стискат като клещи 
моите... „Искам да остана с нея...” Не съм  
мислила да го кажа, не го искам – тялото ми 
копнее за душ, за чисто, за топло, за леглото 
ми и за уюта на Никола... някой отваря вра-
тата на отделението и нов студен повей 
връхлита. Затрупвам я с шала си, а лекарят 
говори, не на мен, на Никола: „Шефът на 
отделението не допуска придружители, но 
при този тежък случай... не мога да откажа.” 
Все ми е едно какво ще каже, държа ръката 
й – няма да я пусна... 

... Сами. Опасана е с жици и тръби. Вра-
тата е отворена и светлината от сестринската 
стая очертава профила й. Спи, красива е... 
като принцеса от приказка – кожата й фос-
форесцира, гладка, без следи от страдание и 
бръчки... миглите й потръпват, дишането й 
се ускорява и забелязвам, че очите под кле-
пачите се въртят... сънува... и осъзнавам, че 
щом сънува, значи – мисли... значи... да 
върви по дяволите диагнозата „тотална афа-
зия” – не съм я загубила, няма да я загубя – 
гледам я и виждам, как в съня краката й 
бягат... като краката на куче... Внезапно 
спира и започва да стене, първо тихо, после 
вие, все по-всепоглъщащо... ставам, свивам 
се на топка до леглото, хващам ръката й – 
ледена, вкочанена, здравата ръка, лявата... 
разтривам пръстите, докато връщам кръвоо-
бръщението им, а тя вие още по-зловещо, 
будна е, не осъзнава къде е... очите й са кухи 
дупки, зад които не е останала душа. Едва 
изтръгвам ръката си от нейната, отивам в 
сестринската стая, моля за обезболяващо... 
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сънена, дежурната ми подава блистер с 
аналгин и ме отпраща. Не знам как да й го 
дам, не мога да отворя челюстта й, строша-
вам таблетката пъхам парчетата между 
устните и зъбите... Воят не спира, някой 
затваря вратата, тъмно е, само далечните 
отражения на уличното осветление очерта-
ват прозорците. Държа ръката й, но тя е 
далеч, толкова далеч е, че не мога да я стиг-
на... в самозабвението на нощта, в 
саморазяждането на покоя, на битието в 
зноя, на извънсветовни блянове в студа, 
кога летя, когато падам, аз страдам.... В 
самозабвението на нощта... Думите стържат 
в черепа ми, като гума в стъкло, безсмисле-
ни и кухи, като поезията, с нейната 
измислена болка в душата. Безсилна, напъл-
но непригодна съм да направя нещо полезно 
за болката на дишащото парче плът, което 
още се бори за оцеляването си... Тихо е, 
очите й, кръгли като копчета, са вперени в 
мен, но погледът се плъзга встрани, някъде 
далеч, много далеч... държа ръката й, стис-
кам я, с цялата сила, която имам... „в 
самозабвението на нощта, в саморазяжда-
нето на покоя”... вече чувам гласа си, който 
продължава като заклинание да рецитира... 
Държа я, няма да я пусна, няма да я загубя... 
защото това е толкова недопустимо ... 
Очите ми са затворени, капе влага от тях, 
като дъжд се стича по лицето ми, по шията, 
капе по напуканите й устни, като жажда за 
спасение... да те жадувам аз, да те жаду-
вам, а ти, все повече да се отдалечаваш, и 
аз все повече да съм виновен... това е тол-
кова недопустимо, защото все пак ти ще 
ме помилваш, главата ми ще падне на гър-
дите ти, отсечена от меча на 
въздишките... защото аз не съм готов да те 
загубя, не съм готов, не съм готов... Зазоря-
ва се...Усещам ръката си, вплетена в 
нейната, усещам ръката й – милва ме... Гла-
вата ми пада, отсечена, върху гърдите й... 
Няма да я загубя; държа я – с веригата на 
думите... 

ГОСТУВА НИ 
 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  
„ЗАХАРИ  СТОЯНОВ – 1937” 
– РУСЕ 

 

СТЕФКА АНГЕЛОВА 
 

Народно читалище „Захари Стоянов 
– 1937” се намира в квартал „Здравец” в 
град Русе и  обслужва  един доста голям 
район, включващ  кварталите „Здра-
вец”, „Изток”, Здравец – Север” и 
„Родина – 1”. 

Историята на читалището започва в  
далечната 1937 година, когато  свеще-
ник Христо Попов  решава да сбъдне 
една своя мечта. Ръководеното от него 
християнско братство „Свети Възкресе-
ние Христово” създава читалище със 
същото име. Година по-късно то е прие-
то за член на Съюза на читалищата в 
България. През военните 1941-1944 год. 
дейността на читалището замира. На 8 
октомври 1944 г. се свиква събрание за 
възстановяване на читалището и едино-
душно се приема то да се преименува 
на „Възраждане”.  
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Изгражда се танцов състав, прожек-
тират се филми, изнасят се лекции, 
библиотеката увеличава фонда си.  

Обновяването на квартал  „Здравец” 
и изграждането на едноименния кино-
салон дава възможност читалището да  
се настани в нов обширен дом, в  който 
се намира и до днес. През 1971 г. по 
предложение на тогавашния Градски 
съвет за изкуство и култура – Русе  то 
приема името “Захари Стоянов”.  В но-
вата сграда започва богата и 
разнообразна дейност. Библиотечният 
фонд нараства до 41 000 библиотечни 
единици. В обединената школа по изку-
ствата към читалището се обучават  над 
270 деца в класовете по пиано, акордеон, 
китара, цигулка, балет, изобразително 
изкуство.  

 

 
 
Създадени са кръжоци по художест-

вено слово, фотография, гобленарство, 
езикова школа,  детска вокална група 
„Пламъче”.  В годините на прехода чи-
талището преживява трудни моменти, 
но въпреки всичко успява да запази 
своята идентичност.  

Днес   НЧ „Захари Стоянов – 1937”  е 
едно от големите русенски читалище с 
богата и разнообразна дейност, насоче-

на към  хората в квартала и града. Пред-
седателят на читалището, инж. Стефан 
Петров, заедно с настоятелството и  
служителите  полагат усилия  и доказ-
ват, че народното  читалище   не само, 
че  не  е  изчерпало своята жизненост и 
функционалност, но то все повече се 
припознава  от обществото  като  инсти-
туция, която  има специфичната   мисия  
да бъде  пазител на националната кул-
тура,  социален, образователен,  култур-
но – информационен  център, който  
посреща  предизвикателствата на вре-
мето и  откликва  на новите потреб-
ности на българското общество. 

 

 
 
Библиотеката, като едно от основни-

те звена на читалището, през годините  
развива и обогатява  дейността си. Тя 
разполага с фонд от 32 300  библиотеч-
ни единици, включващи най-вече 
художествена и детска литература, а 
също така справочна и научна. От 2004 
г. е въведен електронен каталог за авто-
матизиране на библиотечния процес. 
Фондът  на библиотеката  е вписан  в 
електронния каталог  и е включен в общ  
каталог, обединен за пет читалищни 
библиотеки от Русенска област и  дос-
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тъпен в Интернет чрез сайта на чита-
лището. От есента на 2011 година  към 
библиотеката  работи   Обществено – 
информационен център, изграден по 
програма „Глоб@лни библиотеки - Бъл-
гария”.  

На разположение на потребителите 
са 12 настолни компютъра  с осигурена 
постоянна интернет връзка.  

Библиотекарите организират обучи-
телни курсове  по начални компютърни 
умения на граждани в пенсионна въз-
раст.  

През 1951 г. с помощта на младежите 
и трудещите се от квартала се построява 
нова сграда и през 1952 г.  читалището е 
преименувано на „Виктор Юго”.  

 

 
 
Традиционно в библиотеката се 

подреждат витрини във връзка с отбе-
ляздване на  националните  и 
християнските празници, с кръгли го-
дишнини. Малките ученици от 
училищата, които се намират близо до 
читалището, са чести  гости в биб-
лиотеката, където се запознават с на-
чалните библиотечни и библиографски 
знания. Провеждат се литературни утра 
и чествания. Библиотеката се включва 
редовно в нацио-налните инициативи  

„Маратон на четенето”, „Походът на 
книгите”  и „Национална седмица на 
четенето”. 

 

 
                      
В нашето читалище  повече от десет 

години работи   Школа за класически 
балет „Инфанти”. Тя е създадена  през 
2007 година от  нейния ръководител и 
хореограф балерината Снежана Байче-
ва.   

 

 
 
В нея се обучават деца  и ученици от 

5 до 18 години,  разпределени в три 
възрастови група –   мини /от 5 до 7 /,  
деца /от 8 до 12/ и юноши /12-18/. 
Малките  балерини  вземат активно  
участие в  тържествата и концертите, 
организирани от читалището.  Танцу-
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ват на много сцени, както в нашия град, 
така   и в региона, представят самостоя-
телни концерти и балетни спектакли. 
Носители са на много  награди и отли-
чия от международни и национални 
танцови  фестивали и конкурси:    113 
златни,  83 сребърни и  57 бронзови 
медала;  58 купи,  3 награди „ Гран при” 
за цялостно представяне на школата, 
Диплом и купа за висок професионали-
зъм на г-жа Снежана Байчева,  Грамота  
на Министерството на културата за 2017 
г. във връзка с 10-годишнината на шко-
лата и Деня на любителското  твор-
чество – 1 март. 

 

 
 

През последните няколко години  
бяха подготвени и представени пред 
публика  в голямата зала на Доходно 
здание – Русе и на сцената на Държавна 
опера - Русе три детски балетни спекта-
къла по балетите „Пахита”, 
„Лешникотрошачката” и „Лебедово 
езеро”. Това са линкове в  You Tube, къ-
дето са качени записите на двата 
спектакъла на БШ „Инфанти” -  „Леш-
никотрошачката”   от 2017 год. и 
„Лебедово езеро”  от 2018 г. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=
8KAViqSD1p0&feature=youtu.be&fbclid=I

wAR21ccf7LAzW4wtkQl83_ID9hM9eYV0
c0gsmsSoob9Ua63yDGG4He0yz1-o 

 

https://www.youtube.com/watch?v=
DcJ9w3tMLw4&feature=youtu.be&fbclid=
IwAR2J1zpknaDcb6s-gUR5_EpqmEIVZ-
NrvQ_1GViKW5j3YmO-zAkHh 

 

В школата по изобразително изкуст-
во „Шарени художници” се обучават  
деца от 5 до 15 г. 

 

 
 

Занимания по рисуване, моделиране 
с различни материали и други дейности  
развиват  въображението и чувството за  
красота у децата.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8KAViqSD1p0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR21ccf7LAzW4wtkQl83_ID9hM9eYV0c0gsmsSoob9Ua63yDGG4He0yz1-o
https://www.youtube.com/watch?v=8KAViqSD1p0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR21ccf7LAzW4wtkQl83_ID9hM9eYV0c0gsmsSoob9Ua63yDGG4He0yz1-o
https://www.youtube.com/watch?v=8KAViqSD1p0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR21ccf7LAzW4wtkQl83_ID9hM9eYV0c0gsmsSoob9Ua63yDGG4He0yz1-o
https://www.youtube.com/watch?v=8KAViqSD1p0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR21ccf7LAzW4wtkQl83_ID9hM9eYV0c0gsmsSoob9Ua63yDGG4He0yz1-o
https://www.youtube.com/watch?v=DcJ9w3tMLw4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2J1zpknaDcb6s-gUR5_EpqmEIVZ-NrvQ_1GViKW5j3YmO-zAkHh
https://www.youtube.com/watch?v=DcJ9w3tMLw4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2J1zpknaDcb6s-gUR5_EpqmEIVZ-NrvQ_1GViKW5j3YmO-zAkHh
https://www.youtube.com/watch?v=DcJ9w3tMLw4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2J1zpknaDcb6s-gUR5_EpqmEIVZ-NrvQ_1GViKW5j3YmO-zAkHh
https://www.youtube.com/watch?v=DcJ9w3tMLw4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2J1zpknaDcb6s-gUR5_EpqmEIVZ-NrvQ_1GViKW5j3YmO-zAkHh
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В музикалната школа  на читалище-
то  работи  клас   по пиано  и солфеж с 
преподавател    г-жа Невена  Цветкова и  
клас по китара, който се ръководи от г-н  
Пламен Бояджиев. 

 

 
 

Обучението се провежда в рамките 
на учебна година от 1 октомври до 31 
май. Заниманията са индивидуални, два  
пъти седмично по 30/ 40/ 45 минути в 
зависимост от възрастта.  

 

 
Школата продължава да поддържа 

добрите традиции като провежда  Ко-
ледни и пролетни концерти, а краят на 

всяка учебна година завършва с концерт 
–продукция. 

Настоятелството и служителите на 
читалището  продължават да търсят 
допълнително финансиране, като кан-
дидатстват с проекти  по различни 
програми.  От 2014 г.  до 2017 г. включи-
телно читалището работи  като основен 
изпълнител  по проект ”Работилница за 
родители – да пораснем заедно”, фи-
нансиран от УНИЦЕФ  България,  като 
бяха  реализирани  осем  цикъла от по 
12 работилници и бяха включени  над 
100 млади родители. От м. май до 
м.октомври   2016 г.   в партньорство с 
Държавен архив – Русе  реализирахме 
проект „Музикални следи” по Програ-
мата за художествени проекти на 
Община Русе. От м. октомври 2017 г. до 
м. август 2018 г. читалището работи по 
проекта   „Мястото и ролята на река 
Дунав в живота на Русе през призмата 
на дигиталните технологии” по прог-
рама „Знание и растеж” финансиран от 
фондациите „Русе  - град на свободния 
дух” и „Еконт”. Партньори  ни бяха  
отново Държавен архив – Русе и СУПНЕ 
„Фридрих Шилер”.  От м. юли  до м. 
декември 2018 г.   съвместно с балетна 
школа „Инфанти” реализирахме и про-
екта „Магията на класическия балет в 
часовете по музика”, финансиран по 
програма  „Култура” на  община Русе,  в 
който си партнирахме с  ОУ „Тома Кър-
джиев”  и СУПНЕ „Фридрих Шилер”. 

Под формата на съвместна дейност в 
читалището работят „Салса клуб Ами-
гос”,  Немска езикова школа „Ерих 
Кестнер” и   „Клуб  спортНа талия” за 
аеробни занимания. 

 

Стефка Ангелова, секретар на НЧ „Захари 
Стоянов – 1937”, Русе 


