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АКЦЕНТИ  
 

ЗА АРТ ПЛАТФОРМА 

gabriell-e-lit 
 

ПЛОДОВЕТЕ  
НА НОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА 

 
Добрите идеи се развиват и дават 

добри плодове и това е толкова естестве-
но, колкото са естествени еволюцията и 
кръговратът на живота и природата. 

Дали публикацията на чудесната ре-
цензия на Татяна Живкова за най-новата 
книга в нашата виртуална библиотека, 
или самата стихосбирка на Надежда 
Радева „Не жена“ станаха повод за обо-
гатяването на Арт платформа gаbriell-e-
lit с още една забележителна поетична 
творба, не знам…  

Фактът е, че днес отново имаме повод 
да кажем – щастливи сме, че нов автор и 
неговата книга стават част от нашето 
творческо пространство! 

Щастливи сме, че в брой 3/2020 мо-
жем да публикуваме още една добра 
рецензия за една добра книга, както и да 
упътим читателя към нея – „Любовно 
адажио“ на Йордан Василев можете да 
прочетете в е-Библиотека gаbriell-e-lit, 
следвайки връзката: 

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

lit.com/books/JordanVasilev-
LyubovnoAdazhio.pdf 

 

ПОЕТИЧНИ СЛОВА  
ЗА ЛЮБОВ, БОГ И МУЗИКА 
 

 КРУМ ГЕРГИЦОВ 
 
Йордан Василев е автор на проза, до-

бил известност с първия си сборник 
„Исус днес… ако ходеше на земята“ 
(2005) и последвалите го белетристични 
книги – романите: „Синята раса“ (2006), 
„Блокът“ (2009), „Студентът“ (2014), „Пъ-
тят на Йехова“ (2016). В електронните 
сайтове за литература представя и сти-
хове. Именно тях той събира в първия си 
поетичен сборник „Любовно адажио. 
Лирика“. 

Така, след завоюваното признание на 
белетрист, чрез словото си „на хартия“ 
той се представя в много добра светлина 
и като поет. 

 

 
 
Думите ми в заглавието на настоящия 

предговор са опорните стълбове, на кои-
то се крепи атмосферата на поетичния 
сборник на Йордан Василев. В неговите 
стихове има опиянение от любов, която 

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


Списание „Картини с думи и багри” брой 3/2020 

 

6 

 

се преплита през чувството за почит към 
Исус, а стихове в стил оперни речитати-
ви отнасят съзнанието ни към друг вид 
любов – към близкия човек, към ближ-
ния, към отечеството – към другия. Така 
в своята съвкупност цялата стихосбирка 
носи атмосферата на музикалното ада-
жио, интермецо – въобще тона на 
музиката. 

Стиховете на Йордан Василев за лю-
бовта, написани в бял стих, са изпълнени 
с много чистота, мечтателност, дълбочи-
на на любовното преживяване и 
стремителност на излятото чувство. Тях-
ната динамика се налага и от формата 
им: вертикално разположени, в това има 
динамика и устремност на изказа. 

 

ВРЕМЕТО НА ТРЕПЕТИТЕ 
 

реката се протяга в руслото си 
слънцето напича гърба ѝ 
и настава времето 
на горещините в нашите сърца 
господарят на небето залязва 
и мостът на въздишките 
се изпълва със двойки 
които гледат небето 
звездите се съединяват две по две 
и се сливат в щастието 
наречено любов 
 

Чистотата, искреността, ефирността 
на любовния трепет в стиховете, обаче, 
преминава през почитта, обичта към 
Бог, към Исус, въобще през религиозно-
то християнско чувство. Тъкмо това 
преплитане на едно земно чувство с тре-
пета към божественото придава на 
любовта в поезията на Йордан Василев 
чувствителност, близка до бляна, мечта-
телността, ефирния полъх. Това са 
стихове, които съществуват на хартията 
леко и нежно, въздушно и красиво. Ця-

лата природа е съживена от възникнало-
то любовно чувство у автора, а 
непрекъснатият му диалог с Бог още 
повече усилва чистотата и искреността 
им. 

. . . . . 
за мен си любов и светлина 
врата към рая 
път към щастието и Христос 
за тебе съм готов 
да бъда планината 
която спира студените ветрове 
бих те търсил с дни в гората 
 

Тъкмо това преплитане и успоредно 
присъствие на една чисто любовна ли-
рика с християнски мотив в нея придава 
на поезията на Василев ритъм на музика, 
придава ѝ някаква надземност и мета-
физика. За него любовта е вид катарзис, 
навлизане в дебрите на красивото, иде-
алното – един поетичен мираж, който 
авторът с наслада описва в своите стихо-
ве. Съвсем акцентирано поетичният му 
раздел „Любовно“ завършва с едно сти-
хотворение, конструирано като кръст: 
„Бог е любов (вертикално) – любима 
обичам те с цялото си сърце (хоризон-
тално) – светът се крепи (вертикално) –  
на любовта (хоризонтално)“. 

Любовта и божественото в поезията 
на Василев са синонимни думи – в света 
те са взаимнозаменяеми. Така те под-
държат нашата душа чиста и непорочна, 
държат ни над земята, над бита и ни 
правят в любовта да се докосваме до Все-
лената, небесните висоти. 

А всичко това е музика на душата. 
Тъкмо тя звучи апотеозно в стиховете на 
Йордан Василев. 

Крайно интересен и оригинален като 
находка е разделът „Опера“. Тук под 
формата на оперни речитативи поетът 
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разкрива трагико-поетични мигове от 
душевните преживявания на познати 
класически герои. В „Ария на Мария 
Магдалена“, „Ария на Юда“, „Ария на 
Петър“, „Ария на Терсит“, „Ария на 
Антигона“, „Ария на Едип“, „Ария на 
Прометей“, „Ария на Казанова“, „Ария 
на Дон Жуан“ любовта е мощен импулс 
за вътрешни самобичувания, за жестока 
самоосъдителност, въобще път към зна-
менателен катарзис, който приближава 
героите до Бога или ги отдалечава; ка-
тарзис, който намесва вътрешните им 
душевни пластове, породени от любов 
към близък човек, към Бог или въобще 
към Човека. 

А тъкмо разкривайки тази любов те 
извървят своята душевна Голгота. 

 

АРИЯ НА ЮДА 
. . . . . 
аз си плащах от кесийката 
за добрите си дела 
и накрая продадох Учителя 
на цената на един роб 
и робът бях аз 
след това се разкаях 
но вината така натежа 
че се обесих 
така 
на дървото 
очаквах Спасителя 
но странно 
Той отмина 
 

В този раздел има и други интригу-
ващо звучащи стихове, които ни потапят 
в света на оперния изпълнител, т.е. този 
на музиката. Йордан Василев умело чрез 
поетичното слово гради психологията на 
Артиста, разпнат между съвременния 
брутален свят и този на изкуството. Тък-
мо избраният речитативен стил дава 
възможност на поета да изрази задъхана-

та чувствителност на Твореца – избрал 
висините на изкуството, но и теглен от 
въжетата на една крайно прозаична 
действителност. 

Заглавията на стихотворенията сами 
говорят за антиутопичната си съдържа-
телност „Портрет на примадоната“, 
„Партер“, „Антиария“, „Трио и хор“. 

Йордан Василев в своя поетичен 
сборник „Любовно адажио“ проявява 
удивителен усет за съвременната чувст-
вителност на днешния човек, разпънат 
между битовите си проблеми за оцеля-
ване и стремежа си да бъде сред 
атмосферата на изкуството, на вечните 
му нравствени и естетически стойности. 
Той търси своя нравствен и културен 
център в душата си, рее се между Земята 
и Небето. 

И всичко това се озарява в душата му 
от Любовта. 

Тъкмо на нея Йордан Василев посве-
щава и едно от стихотворенията си, 
което се явява и програмно за неговия 
поетичен сборник. Така тази поетична 
книга се явява един крехък поетичен 
химн на това чувство, което намества 
дисхармонията в душата ни и прави да 
се държим изправени на Земята. 

 

ЛЮБОВТА Е… 
 

любовта е топлата стая във зимната вечер 
и светлината на звездите в небето 
капризна е като луната 
която променя своите фази 
любовта е Божията светлина 
всред мрака на омразата 
без нея ставаме безчувствени роботи 
ставащи сутрин 
работещи осем часа 
и тъпеещи още осем 
любовта е победата над смъртта 
и допирът със вечността 
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АНОНСИ 
 

Между 18 и 20 септември в Дома на 
киното – фоайе (ул. „Екзарх Йосиф“ 37) 
ще бъде представена изложба с отличе-
ните 25 творби на български деца от 16-
тия Световен конкурс за детско хайку с 
рисунка на тема „Спорт”, организиран 
от японската фондация JAL и Български 
хайку съюз със съдействието на Детския 
отдел на Столична библиотека. 

За конкурса писахме в брой 3/2019 г. 
на списанието. 

Творбите са посветени на разнообра-
зието на различните видове спорт, 
мотивацията, силата, дисциплината и 
уменията, които възпитават. Изложбата 
ще бъде аранжирана с тематични ком-
позиции на Школа по икебана „Сога”. 
Събитието ще бъде съпътствано от из-
ложба-базар на стихосбирки и книги, 
посветени на хайку и уъркшоп за деца 
„Първи стъпки в оригами и хайку” под 
ръководството на Венелина Петкова и 
Весислава Савова от Българския хайку 
съюз. 

Събитието се организира с подкрепа-
та на Посолството на Япония в България 
и Японската Фондация JAL. 

След изложбата картините ще бъдат 
публикувани в е-Галерия gabriell-e-lit, 
където ще останат на свободен достъп 
неограничено време: 

 
http://e-gallery.gabriell-e-

lit.com/collections/e-gallery/collections/3-
2020.html 

 

НОВИ КНИГИ 
 

БОЖЕСТВЕНОТО  
В СЪЩНОСТТА НА ПОЕТА 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Отново чета и препрочитам новия 
поетичен ръкопис на Тодор Билчев – 
четвърти за тази високосна 2020 година! 

Погледът ми остава върху последните 
думи от творческата биография на авто-
ра – „Тази е петнадесетата му 
стихосбирка и осемдесета книга.“ Ог-
ромната му продуктивност вече не ме 
смайва – човек свиква дори с необичай-
ните неща, когато често ги среща…  

С интерес и нетърпение очаквах тази 
нова стихосбирка, която почти бях про-
чела предварително, а някои от 
стихотворенията в нея дори бяхме пуб-
ликували в сп. „Картини с думи и 
багри“. 

Но истината е, че когато получих 
файла на електронната си поща инстин-
ктивно понечих да го върна на автора… 
заради заглавието, което ме стресна с 
божествения си привкус.  

Аз съм атеист, за мен е неестествено и 
непонятно образован човек от 21 век да 
търси и да намира обяснението за про-
изхода на вселената, живота, разума и 
духа в свръхсили, още по-малко в мито-
логията на традиционните религии.  

Мигът на инстинктивното отмина; 
отворих „Светата троица човек“…  

И още първият прочит, оня бръснещ 
полет над думите, който като дрон съ-
бира информация за структурата на 
цялото, за общото между частите, за 

http://e-gallery.gabriell-e-lit.com/collections/e-gallery/collections/3-2020.html
http://e-gallery.gabriell-e-lit.com/collections/e-gallery/collections/3-2020.html
http://e-gallery.gabriell-e-lit.com/collections/e-gallery/collections/3-2020.html
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усещането, за посланието, за присъстви-
ето на лирическия „Аз“, за съотнасянето 
му към сплавта автор-читател, за…, про-
читът, който отговаря на единствения 
важен въпрос в изкуството – има ли го, 
или го няма, ми припомни, че Тодор 
Билчев е майстор на заглавието и добре 
премерената реч…  

С онова сетиво, което улавя нюансите 
на надделничното, надтленното, разб-
рах, че всъщност, заглавието ми 
харесва… защото въздига човека до бо-
жествените висоти… или поне слага 
равенство между човека и триединния 
бог на християнската религия!  

И продължих да чета с нова нагласа; 
всяко следващо стихотворение, всяка 
следваща част-частица от цялостното 
внушение, които водеха към триумфа на 
човешките чувства, към емоцията на 
осъзнатата принадлежност към приро-
дата, към стихията и необята на 
творението и духа! 

Изящна словесност и пищна образ-
ност, възвишение към съвършената 
духовност, детайлно взиране в ежеднев-
ността, пръски от водопада на 
разтърсващи емоции и мощното, равно 
течение на овладяната метафоричност 
на преживяното… 

Ще илюстрирам казаното само с ня-
колко щриха: 

 
Животът се търкулна като питка, 
омесена от майчини ръце. 
И от пещта на детството излитна 
в окървавено-звездното небе.     

/Звън от сълзи на дете/ 
 
Само срутени кумири  
днес във нозете ми лежат. 
По балконските простири 
все кърпени души висят.      

/Разпятие/ 
или 
В зеленото око на океана 
мастилено кълбо от мисли спи. 
От дъното надигна се и стана, 
желание човек да се роди.    

/Новият човек/ 
или 
На корабите мачтите белеят – 
две щипки сол в чорбата на морето. 
И сякаш буца ледена в сърцето, 
надеждите за път далечен тлеят.  

/С море любов в сърцето/ 
 
Бих могла да цитирам цялата стихо-

сбирка, омесена от различни, почти 
еклектични късове поезия – вариращи от 
пародийната делничност до медитатив-
ното самовгъбяване, от бяснята до 
притчата, от лириката до сатирата, спо-
ени в единството на търсенето. 

Неслучайно заглавието търси пара-
лел с християнското тълкуване на 
божествената същност като триединство 
Отец – Син - Дух.  

Структурата на книгата, изградена от 
три части, търси отговора на философ-
ската парадигма за същността в трите 
въпроса, заглавия на отделните части: 
«Кой е човекът», «Къде е човекът» и 
«Какво е човекът».  

Трябва ли да се търси по-дълбок 
смисъл и същностна връзка между загла-
вията на трите части на стихосбирката и 
християнската философска доктрина, 
дава ли книгата отговор на повдигнатите 
въпроси? Не, не се опитвайте да анали-
зирате повече, не се опитвайте да 
отговаряте… 

Просто – нека поезията попие в ду-
шите ви, нека оцвети умовете и очите 
ви… Защото поезията не дава отговори, 
тя поставя въпроси…  
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И още нещо – поезията дава повече от 
един поглед. Това е моят поглед. 

А ето и погледа на автора, синтези-
ран в две изречения – „Аз наистина съм 
дълбоко религиозен и вярващ християнин и 
това заглавие съм поставил не да въздигна 
човека до Бог, а тъкмо обратното - с него аз 
показвам как Бог, както и със Сина си, се 
смалява до човека, за да Го направи част от 
Себе си, избавяйки Го така от грехопадени-
ето и разбожествяването му. Това може да 
напишеш и в предговора, за да стане ясно и 
на читателя, който също може да приеме 
твоята теза за въздигането на човека до Бог, 
която на пръв поглед наистина изглежда, че 
следва от заглавието, но нали знаеш, че пое-
тите и лудите имат повече от един 
поглед.“ 

 

МЪДРОСТ ЗА МИНАЛО И 
НАСТОЯЩЕ 

 

ЙОРДАН МИТЕВ 
 
„И Бог даде на Соломон твърде много 

мъдрост и разум и душевен мир” 
          „Трета книга на царете - 4:29” 
 
Излезе новата, четвърта книга на пое-

тесата Христина Въчева под заглавие 
„Светлина от миналото”. Четох съдър-
жанието раздел по раздел, за да мога да 
кажа в този предговор още за добрите 
чувства на авторката, за нейната широка 
усмивка, за красотата на родната българ-
ска земя и песните, които народът е 
редил, пял и пее още. 

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

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

Книгата на авторката има четири ос-
новни раздела с поезия и един 
публицистичен опит, който е твърде 
успешен. 

В поетичните раздели, а и в прозата, 
много моменти преминават един в друг. 
Това обяснява и логичното единство, и 
целите на авторката. Проличава ръст и в 
оценъчното отношение към реално съ-
ществуващото настояще в живота на 
хората, красотата и силата на въздейст-
вие на природата върху човешката 
емоционална нагласа и мотивация за 
позитивни действия. Затова и философ-
ските ѝ анализи, доколкото това е 
засвидетелствано в написаното от нея, 
извежда верността и любовта на преден 
план като най-важни фактори  за същ-
ността на живота. Изключително 
въздействащо е, че поставя Бог в изнача-
лието и вечността на Божиите творения. 
Така е и в живота. 

Първият раздел е озаглавен „Гласът 
на душата ми”. Предполагах, че ще отк-
рия едно емоционално смирение и 
душевна кротост, дори нежност. Първо-
то стихотворение „Душа моя” отваря 
врата към почти целия тон на книгата: 

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

Ето това открих в началото: връзката 
и взаимното привличане на духовното и 
материалното. Авторката продължава да 
утвърждава доброто, губещо се днес в 

човешкото противоборство в стихотво-
рението „Вселената звучи във обич”: 

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

В този раздел има шестнайсет творби. 
И от всички лъха мир и спокойствие. И 
призив: да не се дели светът, а да бъде 
„слънчев като пролетно дихание”. Впе-
чатлявам се и от посланията, които тя 
отправя в другите стихотворения от раз-
дела, показвайки духовното си 
израстване в днешните нерадостни вре-
мена. 

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

Знаеш ли, че днес летях,/ към слън-
цето, ръце изправила/ и Божия усмивка 
пак видях,/ към мен ръце-лъчи протег-
нала?/ 

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

И болката от парещия вятър/ ще из-
мия, /от слънцето в небето/ще грейне 
всеки лист... 

Едва ли е нужно да представяме дру-
ги примери как поетесата Христина 
Въчева, здраво стъпила на земята, търси 
това, което се превръща в материя и ред 
на развитието на света и духовното му 
усъвършенстване. 

Третият раздел е със заглавие „Живи 
спомени”. Казаното и тук се потвържда-
ва. Защото спомени без история няма, а 
и всеки спомен е сам по себе си история. 
Тук естествено са темите за Тракия, за 
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отминалото лято, за факта, че истори-
ческата доброта обединява. В звучна 
поетична откровеност са превърнати 
„Легенда за каменните гъби” и още шест 
стихотворения от този раздел. 

Като че ли логично се самовнедрява в 
целия контекст на книгата четвъртият 
раздел , наречен „Земна радост”. Още в 
началото личи ясно, че той пряко се 
свързва с „Публицистика”- та, с нейния 
характерен тон, който се явява и после-
ден , пети раздел. 

Поетесата на Тракия и Родопите, 
учителката Христина Въчева живее със 
спомените за своите ученици. Като всеки 
учител и тя не би могла да знае колко са. 
Добрият учител  сам  си ги създава със 
своята обич, труд и етика. В първото 
стихотворение „Моите ученици” тя по-
казва истината, през която преминава 
всеки учител: 

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

Koлкото и стихотворения да предста-
вяме с цитати, ще усетим, че имаме 
логически преход от едно в друго, както 
в поетичния зов, така и в искрените пос-
лания на авторката. Тя знае от къде идва, 
коя е и към какво се стреми. Ние спира-
ме до тук, защото не можем да обхванем 
цялото разнообразие от теми и образи, и 
многообразието на нейните прозрения и 
послания. 

Образите на Христина Въчева са жи-
ви и чувствени. Може би, защото тя не 
само ги олицетворява, но и ги идеализи-
ра чрез собствените си преживявания. 
Пример за това е езикът, чрез който са 
изградени, и който тя не само владее, но 
и умело внедрява в творчеството си. 
Оригиналните, точни образи са естест-
вени като времето, откъдето идват и тя с 

много любов ги показва в цялата им кра-
сота. Така образът на дядо ѝ става 
оригинален и кротък, подвластен на 
думите на внучката си. Образът на Мара 
Михайлова, на тази привлекателна ро-
долюбка, заслужила мястото си в 
тракийската памет, е изваян с възхище-
ние. Образът на тази тракийска героиня 
говори за самата нея, жертва се, за да 
живеят другите. Естествено наситен със 
смиреност и мъка е милият образ на 
баба ѝ, представен чрез нейните прежи-
вявания за смъртта на чичо ѝ Стоян. 
Още едно доказателство, че поетесата 
държи за миналото на своя род, което се 
превръща в сила и любов към добрите 
образи. А дали в тези образи не е самата 
Христина? Раснала и възпитавана с духа 
на Тракия и Родопите, това става с исти-
на и вярност. Истинен е самият 
завършек на книгата, логичен и точен: 
завръщане към детството, рода и семейс-
твото, към личности и дейци на 
българския дух. Не е лесно семейни 
спомени да се изразяват като публицис-
тика, независимо от духовния мир и 
духовните извори. А те са човешки, лич-
но нейни, но са и божествено 
подкрепени. Бихме я посъветвали да 
работи, да вика и да се смирява, защото 
изворите на живота няма да пресъхнат. 

Гледай напред, Христина, с радост и 
усмивка, която ти е присъща! Амин! 
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НЯКОЛКО ЧЕРНО-БЕЛИ ДУМИ 
ЗА ЕДНИ ШАРЕНИ ИСТОРИИ 

 
Литературният сборник „Черно-бели 

истории за моите шарени хора“ на Ва-
лентина Григорова стана литературен 
факт като електронно издание в начало-
то на юли! Щастливи сме, че нашето 
издателство успя да осъществи дебютна-
та книга на един художник.  

Но нека книгата и нейните създатели 
говорят сами – Валентина Григорова – 
автор, художник на корицата и илюст-
рациите и Снежана Стамова – редактор: 

 

 
 

Навремето, когато започнах да записвам 
истории, които ме впечатляват, и те са ми 
изглеждали смислени и завършени - разпе-
чатвах, и показвах първо на приятелите 
около мен – просто така, за мнение – как им 
се струва написаното. Те като цяло ме на-
сърчаваха да продължавам. Неусетно се 
наредиха и текстове по разказите на татко, 
омесени с мои лични спомени и наблюдения, 
та спонтанно изпращах и част от разпеча-
таните листи в писмо до моите родители. 
Един ден мама ми каза: - „Ти знaеш ли какво 
прави сега баща ти? – Чете твоя разказ в 
гаража и плаче“. - Честно казано, предпочи-
там да разсмивам хората, но рядко ми се 
получава. Не за друго, а защото напоследък 

забравих да се смея ... А така обичам да пус-
на гърления си, детски смях! Но животът е 
пъстър, и може би заради тъжните и болез-
нени моменти, впоследствие можем да 
оценим секундите щастие. Ето колко бързо 
се оправдах!  

Текстовете на следващите страници за 
мен са един вид рисунки, но с думи – просто 
различно изразно средство.  

Към тези рисунки има и такива с молив, 
които са неизбежно свързани, така че ще 
покажа и тях. В тази книжка събрах работи 
от различни периоди, голяма част от които 
не можех да завърша, по една или друга при-
чина, и това ми тежеше. Сега, най-накрая 
липсващите парченца, които съм търсела, 
са по местата си. Работите звучат компо-
зитно и най-важното – надявам се след 
всичките ми редакции, да не са загубили 
своята непосредственост. 

Навремето, дадох дума на татко, че ще 
събера поне част от текстовете във книга -  
и ето, сбъдвам обещанието си ! 

 Благодаря на всички мои приятели, ко-
ито ми помогнаха да стигна до тази точка 
– за нощите, които са потрошили да четат 
хаотично изпращаните от мен текстове, за 
времето и вниманието които ми отделиха. 
Благодаря за подкрепата! 

 

Валентина Григорова / Вал 
 
Валентина Григорова, която за по-

кратко нарича себе си Вал (и аз така се 
обръщам към нея) притежава онзи етно - 
бийт стил, който е неформален, напрег-
нат, скандален и краен. Когато я четете, 
забравете за всичко, което смятате че 
трябва да представлява прозата или пое-
зията! Тя защитава своят собствен 
матриархат, своята реалност - противо-
речива, необяснима и пропита с тъга! 
Вал не вълнува, тя разтърсва!  



Списание „Картини с думи и багри” брой 3/2020 

 

14 

 

Настойчив и постоянен, езика на 
който пише, е безпрецедентно прям. 
Нейният свят те хваща за гърлото, пуска 
те по острието на ножа и те държи на 
ръба! Тя кани да надникнем в дълбокото, 
в кладенеца. Гради епизод, по епизод от 
живота си и израства във всеки един от 
тях! Смел и безкомпромисно автентичен, 
света на Вал е нелинеен, син, червен, 
паралелен. Алхимичен, бъгнат, но ис-
тински неин. Тя не крие нищо и всичко 
е на показ - страхове, демони, ангели и 
любов… Вал разархивира себе си, като се 
провокира. Търси се навсякъде , където 
би могла да се намери. Доверява се на 
знаци, на времето в нея, на импулсите, 
на гласовете си. Преследва живота си, 
захлопва отворени врати, спи с отворени 
очи, стъпва в дълбокото, защото иска да 
прояви всичко от себе си. Тя самата е 
този кладенец! Хваща живота си за рамо-
то, разтърсва го и го стоварва върху себе 
си!  

Вал пише квантово. Навън и навътре. 
Трябва да ѝ признаем тази свобода и 
смелост да гледа живота очи в очи!  

 Нейният свят - без компромиси и без 
табута!  

Приятно пътуване в нейния свят! 
 

Снежана Стамова – приятел и част от редак-

торския екип 
 
Книгата е достъпна за свободно чете-

не на нашия сайт: 
http://e-books.gabriell-e-

lit.com/sbornici/cherno-beliistorii/Cherno-
beliistoriizamoitesharenihora-
ValentinaGrigorova.pdf 

 

ОЧАКВАНИ  

ЗАГЛАВИЯ 
/октомври – декември 2020/ 

 

През последното тримесечие на го-
дината ще подготвим и представим на 
читателите като печатни издания наши-
те електронни книги. 

Вече можем да открехнем завесата и 
към онова, което започва да става лите-
ратурен факт – „Денонощия“ на Рени 
Васева! Една невероятна стихосбирка, 
събрала между кориците си 200 стихот-
ворения, обединени в 40 цикъла. Трудно 
ми е да пиша за поезията на Рени Васева, 
защото трудно се пише със суперлативи 
текст, в който трябва да има мисъл и 
послание, а не само емоция. За нейните 
стихове не мога да пиша по друг на-
чин… Затова ще кажа само – прочетете 
публикувания в този брой на списанието 
цикъл „Макондо“ и той ще ви каже оно-
ва, което аз не мога; ще предаде 
усещането за недоизказаност, за непъл-
нота, която чака да бъде изпълнена с 
духовна същност и за препълненост, 
която избликва от всяка дума, от всеки 
стих и образ, от всяко докосване до нео-
бятния свят на автора. 

Скоро ще бъде в ръцете на читателя и 
шестнадесетата стихосбирка на Тодор 
Билчев „Водопой за кръвопийци“ – една 
остра сатира, в която доминират темите 
за пандемията и абсурдното ни битие. 

Очаквайте още и второто, пълно из-
дание на първия роман на Габриела 
Цанева „Треви под снега“ като е-книга. 
Печатното издание, което предлагаме, 
следва адаптирания вариант на първото 
издание на книгата, осъществено от изд. 
„Весела Люцканова“ през 2000 г. 

http://e-books.gabriell-e-lit.com/sbornici/cherno-beliistorii/Cherno-beliistoriizamoitesharenihora-ValentinaGrigorova.pdf
http://e-books.gabriell-e-lit.com/sbornici/cherno-beliistorii/Cherno-beliistoriizamoitesharenihora-ValentinaGrigorova.pdf
http://e-books.gabriell-e-lit.com/sbornici/cherno-beliistorii/Cherno-beliistoriizamoitesharenihora-ValentinaGrigorova.pdf
http://e-books.gabriell-e-lit.com/sbornici/cherno-beliistorii/Cherno-beliistoriizamoitesharenihora-ValentinaGrigorova.pdf
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ПОЕЗИЯ 
 

НЕЗАГЛЪХВАЩИ  

ГЛАСОВЕ 
 

ДОРА ГАБЕ 
 

28.08.1886 - 16.11.1983 
 

ЛЕС 
 

На древен храм недвижими колони 
са твойте дънери, о, лес. От векове 
във запустение, под оголени клони 
градиш си гробница от мъртви листове. 

  
Сърцето си в сърцето на земята впиваш 
и смучиш тайните дълбоки на света 
и с вечно ги мълчание покриваш, 
заслушан в шепота неясен на нощта. 

  
Вземи ме, нека твойта вечност ме обвие, 
притискам гръд о теб, усещам твойта плът 
и чувам пулса ти дълбоко в теб да бие. 
Тук свършва моя ден и спира моя път. 

  
А горе, в клоните ти, пролет млада 
се къпе в светлина и грее, и цъфти, 
разметнала снага връз твойте плещи. 
Оттамо лист отронен дълго, дълго пада... 
 

ПОРТРЕТ 
 

Старинния портрет от таз стена 
ме гледа с свойте ясносини 
очи, разлели синя светлина. 
 
На черно кадифе, 
върху коприна, 
ръцете му са сложени една 
на друга. 
 
Сънна тишина 
връх неговата плът, 
тъй близка и далека, 
се спусна и лежи 
недвижима пет века. 
 
Не е ли той в света, 
или е само – 
видение на чуден свят и сън? 
Светът се движи шеметен отвън, 
а той ме гледа нямо… 
О, поглед, що прониква, 
в мойта кръв се влива, 
безсмъртен поглед – силата му жива 
гори! – 
Ела, спаси ме от света, 
сложи ръка да сетя топлината 
и чистия ти свян 
и в твойта чистота 
да си стопя душата! 
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НОВА ПОЕЗИЯ 
 

ЕСКИЗИ ДУМИ 
 

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКС. ДЪБНИШКИ 
 
“…и Словото беше Бог.” 
Йоан 1.1 
 
Звуци, звуци − 
и от тях изплувате вие, 
спътници мои. 
Времена, светове 
докосвам със вас. 
 
Празни пейки 
край брега. 
Друга дума за началото. 
Нощем 
думи с мене говорят. 
Да не бърза, 
тишината понякога моля – 
тъй трудно достигам до тях. 
 
Между думите гледам 
и тогава … виждам − 
видян. 
Изчезват думите 
и това ме води. 
Така достигам до тях. 
 
Без думите 
от себе си 
съблечен оставам. 
Думи – 
няма понякога 
утро сред вас. 
 
Треви и цветя. 
Люлка заплита слънце с лъчи. 
Свят от звуци 
прибира обратно моите думи. 
Пеперуди с млечно-бели крила. 

Няма за вас, думи, 
по-тайно място 
от някъде в мен. 
Търся ви; съзрени – 
понякога бягам от вас. 
 
Неусетно, 
без болка 
изоставям ви, думи, 
в света на умората. 
Мълчалива вдовица. 
Думи – сираци, 
отдавна 
без устни останали. 
 
Няма ме там, 
където съм, 
ведно с думите за това. 
Все някога 
не ще да се върнем. 
Думи за сън 
тишината изпълват. 
Една от тях 
нивга не спи. 
 

 
 
Изгрев, худ. Габриела Цанева 
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СТРУИ НЕОБЯТЪТ  
 

ДИМИТЪР МИЛУШЕВ 
 
* * * 
Струи в любов сърцето ми – 
като пролетен поток, 
роден от скръбта на снеговете. 
И колко Антарктиди, Атлантиди 
в океана на сърцето са побрани, 
безсилни със студа и с гордостта си 
зората на живота да сломят. 
 

Къде пристъпва необятът, 
къде отлитат небесата, 
къде е чудото на изгрева, 
когато, светнало, сърцето пее 
забравената песничка на чувствата? 
Побира всичко в свойта раковина – 
морето, необята, красотата звездна, 
порива на птичето крило. 
Сърцето пее днес, 
а другото остава 
невъзпято. 
 
* * * 
Тихо трепти тишината – 
с хилядата струни нашепваща, 
дълбоко припомняща извора. 
Тишина – през облаци бели и пурпурни, 
през звънтящи кокичета 
и ухаеща черна земя; 
през трева – към светлината – 
поглед зелен устремила. 
Тишина в душата ми живее, 
в покоя на слънце-лунното детство 
и в името мое, 
от вятъра носено. 
 
* * * 
Небето е разтворено сърце по изгрев, 
разкъсана завеса храмова – 
море от облаци – разнищени, раздиплени; 
море от облаци – отломъци от мрака. 
Светът е нов по изгрев слънце. 

АФОРИСТИЧНИ ТРИСТИШИЯ  
 

ИВАНКА ПАВЛОВА 
 
* * * 
Доктор и болен. 
Търговецът на здраве 
продава надежда. 
   
* * * 
Човешкият дух 
дори и в пещерата 
твори изкуство. 
  
* * * 
Колко въдици 
в морето на живота… 
И все с примамки! 
 
* * * 
Почти свободна! 
Старостта ме лекува 
от суетността. 
 
* * * 
Последно – нещо, 
което твърде късно 
сме оценили. 
 
* * * 
Контрольорите – 
хора с погледи, сякаш 
дебнещи плячка. 
  
* * * 
За къде това 
куцащо човечество 
толкова бърза? 
 
* * * 
Зла мисъл – змия. 
Топли се в пазвата ти 
и ражда малки. 
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* * * 
Клошарка носи 
счупена диадема… 
да е красива. 
 
* * * 
Камера – средство 
да бъдем зависими 
от сигурността. 
 
* * * 
Големият град – 
бавно и осъзнато 
самоубийство. 
 
* * * 
Чрез бърборене   
незначителното в нас  
се изявява. 
 
* * * 
Лепиш с усмивка 
пукнато гърне, но то 
отново тече. 
 
* * * 
Светът чете   
своята история 
с чужди очила. 
 
* * * 
Неслучайните  
случайности в живота 
тъкат съдбата. 
 
* * * 
Лъжесветецът   
е винаги сатана 
с образ на ангел. 
 
* * * 
Незнанието 
рядко може да бъде 
благословено. 

РАВНОСМЕТНО ВРЕМЕ 
 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 
 

ЧАЙКИТЕ 
 

Красиво им говориш. Вдъхновено. 
Ако не беше ден, изваян до предела, 
а нощ, в която и звездите гледат, 
и тях навярно щеше да придърпаш, 
за да ги вместиш в мечтите им. 
Повярваха нещастните. Повярваха, 
месията че ти си, предопределен 
дори от Календара вечен на Земята. 
Сега надеждата, с криле пречупени, 
подхвръква като птицата, недоубита 
от подлите ловци на провалена вяра. 
Подскача тя, и още малко - ще пропадне 
в морето на безсмислената си заблуда, 
в която скоро, май че се удавиха 
и по-големи спастрени очаквания. 
Затова поспри! Полека поеми си дъх и виж: 
как чайките крещят в истерия Колумбова... 
Това обаче не винаги е точен знак, 
че са открили в морето чаканата риба. 

 

НЕЗАБРАВА 
 

Не може толкова вълшебно чудо 
извън сърцето ти да е в окови. 
Градчето в тебе се разтваря лудо 
с най-чистия си здравословен повик. 
 

Балкана дипли плащове зелени, 
хоро на място чинари потропват. 
От птича песен алчно присвоена, 
отстъпва тишината тук без ропот. 
 

А красотата никога не стине 
и вятърът за нея си припява. 
Тъй избуяват шеметно цветята 
 

след дъждовете дълги и дъгата. 
Нима не знаеш по каква причина 
наречено е всичко Незабрава? 
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худ. Соня Чурова, Роберто Андреев 
 

ТИХА ЯРОСТ 
 

До мозъка на своите листа 
дърветата разбраха, че е суша. 
В смирената си чиста висота 
не искат вече никого да слушат. 
 

А колко обещания за дъжд 
фучеше вятърът почти до вчера... 
Съвсем като държавник всемогъщ - 
кълнеше се, вода че ще намери. 
 

Ала гората как да разбере, 
че на белязан гледай като гара. 
Във личното му досие за ред 
тъй включва непременно само пара. 
 

А тя излита гръмко във пискун, 
и после под пети човешки пари. 
Надеждата, подпряна на бастун, 
подгрява вече свойта тиха ярост. 
 

Без дъжд. И в студ - подсвирква си света. 
И образ на човек сред тях се мята... 
Една гигакалория мечта 
на свещ дори не струва топлината. 
 
 

 
 
худ. Соня Чурова, Роберто Андреев 
 

МИЛОСТ 
 

Замислено наднича равносметно време, 
привиква сетивата ти на преглед. 
Полека смята колко данък да си вземе 
и колко милост да даде на тебе. 
 

То знаеше, че няма как да преуспееш 
с незрим стремеж по пътища безредни. 
Когато слънце немилостиво грееше, 
ти свиваше към сянката си бледна. 
 

Корозия на чувствата пълзеше с ярост 
във вените на отредена орис. 
Пропъждаше останалата светла вяра 
и палеше в сърцето тъмна горест. 
 

Не можеш все така от себе си да бягаш 
когато светлина разтваря книга. 
А думите във нея са ти вместо хляба 
и стълба - до небето да достигнеш. 
 

Послушай: преживяното за милост стене - 
не му отказвай и последен залък... 
Не се интересува земното въртене 
към изгрев ли вървиш или към залез. 
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худ. Соня Чурова, Роберто Андреев 
 

ЕДИН ПОЕТ В ПРОВИНЦИЯЛНИЯ 

ГРАД 
 
От светския живот не толкова прокуден, 
отколкото загърбил рязко суетата. 
Тук, той не чака някакво си земно чудо, 
а висш проблясък на материята кратка. 
 

Той в мислите си толкова се е вторачил, 
че даже ще пропусне утрото, щом съмне. 
След себе си учудването хорско влачи 
и сякаш, че върви по покривите стръмни. 
 

Съвсем почти неразгадаем за градчето 
минава той, но никога не ще отмине, 
а с точни знаци телеграфът на сърцето 
вещае своята божествена причина. 
 

Разпънат във необяснимата омая, 
дори в краката му вулкан да заизригва, 
със точност знае – хоризонтът е безкраен. 
Но все така ще тича, за да го достигне. 

ПЕЕЩИ БЕЗУМСТВА 
 

РАДИ СТЕФАНОВ 
 

ПРОКСИМА 
 
Къде ли си? Изгубих те сред бездните 
в залутаните сенки от забрава. 
В последен танц със залезите – звездните - 
последната любов си заминава. 
 
Изгубих те сред стихналите делници 
на стихналите си вселени 
и трупа в небесата ледници 
най-тъжната любов – несподелена. 
 
Къде ли си? В съня на бедуините 
цигулкови оазиси рисувам. 
Къде ли си? Безпаметно богините 
в тъгата на самотника танцуват. 
 
И всяка нощ, пътувайки към себе си, 
отново и отново те измислям. 
Къде ли си, къде ли си, къде ли си? 
Безумно небесата ти ми липсват. 
 
И всяка нощ в самотната ми лудница 
безсъниците вият ненаситно. 
Любов – одрипавяла блудница - 
в пустинята на мислите ми скита. 
 
 

ЕПИЗОД 
 
Звезди, звезди – безкраен свят. 
Но няма нито рай, ни пъкъл... 
Мълчания в миражите лежат 
и всеки – сам във своя ъгъл. 
 
Възходът среща своя крах 
в отломките на неуспеха. 
Несбъднат полет, свлачища и прах, 
далечен фар, далечно ехо. 
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В руините на тих погром 
се срутиха любови и безумства, 
един до друг към вечния си дом 
вървят провали и триумфи. 
 
Тъга от камък, смях от листопади, 
от „Лунната соната“ тих акорд. 
Смълчан семафор, гаснещи площади. 
Мъгла. Следа от метеор... 
 
 

КРИСТАЛНА НОЩ 
 
Кристална нощ, кристални Афродити 
в миражите ми се тълпят. 
Тъгата – плувнала в очите - 
внезапно в чашите запя. 
 
Но танцът свърши, свърши и смехът. 
Мъгла премина, музиката стихна. 
От своя трон на виното духът 
загадъчно ми се усмихна. 
 
 

БЯГСТВО 
 
Навярно стана време да си тръгвам. 
По жарко лято трупам ледове. 
Понякога от изгреви се мръква 
и моят Бог мълчания кове. 
 
Навярно ще ти бъда вечно длъжен. 
Прокоба е, а може би - съдба. 
Но тъжно ми е. Адски ми е тъжно 
и раните превързвам с веселба. 
 
Отивам си, но кой ли ще ме чака, 
Така било е винаги и пак. 
Изпускам може би нарочно влака, 
защото тук изобщо няма влак. 
 
Отивам си и си измислям вечност. 
Безумен свят, в безумно светъл ден, 
че някъде безумно си далече, 
макар и на една ръка от мен. 

 
Измислям път с пристанища и саги. 
Измислям си посоки и тъга. 
От себе си бих искал да избягам. - 
От себе си. От себе си. Сега!... 
 
 

МИНОРНО 
 

(В памет на Надежда Бонева) 
 
Навярно преродена си в звезда, 
която в смътни сънища изплува 
и търся някъде от теб следа, 
че тъй и не успях да се сбогувам. 
 
И пеят ветрове за теб без глас, 
когато есени в нощта надничат, 
че няма го един човек сред нас 
и всичко е съвсем, съвсем различно. 
 
За оцелелите ще има шанс. 
Повтарят се съдбите безконечно. 
В безумна нощ, в безумно бял каданс 
един след друг – обречени на вечност. 
 
Запалих свещ с искра от метеор, 
за да ти свети в твоите вселени, 
че тъжен е без теб вселенският декор 
и тъмно е, и много е студено. 
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МАКОНДО 
 

РЕНИ ВАСЕВА 
 
1 
 
Сто години вали, 
Макондо се пълни с риба. 
Плуват цели пасажи, 
а катунът пъстрее сред тях. 
Аз съм циганка  
и на прага ти правя магия, 
пускам думите  
срещу изгрева - 
мъка имаш, да я изтрия. 
Ще я пратя да търси морето 
и ето - на брега  
ще запее с гласовете  
на всички удавени... 
Ти пристигаш 
с вечерната дрезгавина, 
с поредната порция дъжд 
и някак измамно 
се обещаваш на всеки. 
И ей така, изведнъж 
ми протягаш ръка, да ти гледам. 
Нали е неделя, аз се взирам 
в гънките на дланта ти, 
а сърцето ми  
се втурва в чужди води, 
за да търси спасение. 
 
2 
 
И пак се събуждам в Макондо, 
полковниците тъгуват, 
столовете, озарени от мислене, 
в утробите на къщите плуват. 
Дъждът ни е стогодишен 
и се процежда през зъби - 
изгнили, жълти, вонящи. 
Боса съм на терасата 
и прибирам твоите ризи, 
котката с лапа дращи 
по стъклото измито. 

Дъждът оставя пътеки, 
по които да се поскитаме... 
Сънувала съм отново, 
че нощем светът потъва, 
че на конкурса за ковчега 
Ной не ме е класирал, 
а аз не зная да плувам. 
И пак се събуждам в Макондо 
с предчувствието на циганка, 
която си знае мястото. 
А ти си болен и плачеш, 
че те гони чума безсъница. 
За нея ли още тъгуваш? 
 
3 
 
Макондо ни връща обратно 
всички сънища и любовници. 
Всяка молитва и клетва, 
данъчна декларация, 
всяко стихотворение, 
избягало от учебника. 
Макондо ни праща с латиница 
есемеси за обич: "Здр.Ко.Пр?" 
Есемеси от живи, есемеси от мъртви, 
като въпроси за този свят, 
като отговори за другия. 
Макондо е път към нищото, 
значи е свят безмилостен, 
дето потъваме в блатото 
на безкрайното съжаление, 
дето всичко е само веднъж, 
а в гробището отвъдно 
няма заровени мъртви. 
Една разпиляна луна 
все наднича във спалните, 
а всички тъжни момичета 
сънуват едновременно 
своите щастливи сънища. 
 
4 
 
Когато си изпихме 
шоколада, 
изчезнахме  
във неговия мрак, 



Списание „Картини с думи и багри” брой 3/2020 

 

23 

 

стопихме се 
в кафявата му сладост, 
облизали 
и дъното на чашите. 
Кръжеше любовта 
във нашата стая, 
а ние със смирение 
се гледахме 
и бавно си поглъщахме 
вечерята, 
решили да запазим 
равновесие. 
Но казват - в къщата, 
където са ни бесили, 
не се говорело  
за примки и въжета. 
Отвън луната 
се разпадна на парчета 
в прозорците 
на шумния квартал. 
Вечерята  
не беше си изял, 
остави и кафето 
недопито. 
И само шоколадът 
те накара 
да ме целунеш, 
пренебрегвайки звездите. 
 
5 
 
Какъв цъфтеж 
във летния следобед! 
И тези странни 
жълти пеперуди... 
Те помнят още 
райските селения, 
те знаят, че е чудо 
да си с мене. 
Какъв цъфтеж 
след тонове вода, 
след вкус на гнило, 
смърт и водорасли.... 
Цветята в пруста 
просто избуяват 
за някакви минути 

в моята памет, 
където плуват още 
удавени животни, 
брачни спални,  
където Мелкиадес 
се завръща 
с поредното изобретение, 
а ти си проверяваш  
телефона всеки път,  
когато мислиш, 
че съм ослепяла. 
Водата вече 
стига до таваните. 
И само пеперудите 
като по чудо 
отбелязват 
отчаяната ни 
любовна лудост. 
 
6 
 
В просъница  
дълбая здрача в стаята, 
а сенките се удължават. 
Стопило се е вече пладнето, 
след него вечерта се утаява. 
Дълбая сенките  
на здрача по стените, 
в очите ти,  
във дланите, отпуснати. 
И името ти  
трудно изговарям 
и пожелавам даже 
да не идваш. 
Напусто водихме  
войни със делника, 
напусто се старахме  
да сме праведни. 
Сега сме нечий спомен  
избледнял, 
във който се целуваме  
с луната- в мига,  
когато тя  
ще възкреси душата  
на потъмнелите стъкла  
в прозореца 
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на нашата къща.  
Там тихичко очаквам 
пред олтарите, 
запалила сърце 
от топъл восък,  
едно последно 
есенно завръщане. 
И времето най - сетне  
да натисне спусък. 
 
7 
 
Един полковник 
знае какво е война 
и се втурва към нея, 
решен докрай да изсмуче 
на своя живот самотата. 
Самота - слепи циреи, 
безразсъдни убийства, 
самоубийства, 
които се сипят  
в пожарите на стотици 
въстания, революции, 
митове и легенди, 
приказки и предания. 
Сипят се просто така, 
и винаги в самотата 
на някакво утро. 
Войници разстрелват 
врагове и предатели, 
разстрелват приятели. 
Най - добрият приятел  
бил мъртвият. 
Най - добрият любовник - 
химерният, недошлият, 
създаденият в сърцето 
на изгубената жена. 
Ние знаем  
какво е война и я водим  
с душа на стратези, 
и я водим със страст, 
дето жили и хапе, 
бичува и гони кръвта 
от нозете ни. 
Почти сме разглезили 
своята обич... 

Докато някъде,  
в някакъв час 
не узнаем, че славата 
нищо не значи, 
че сме щастливи 
само ако прекрачим 
прага на родната къща 
и се познаем  
в очите на своята майка - 
в едно последно  
завръщане. 
 
8 
 
Всичко вече е в повече... 
Така плодородни,  
изобилни и щедри 
са тези дървета! 
Тревата достига 
прозореца, 
а ти преброяваш 
седемстотин светулки 
в нашия двор. 
Те примигват 
свойски, 
изпращат тайни  
сигнали и канят 
звездното войнство 
да ни дойде на гости. 
Всичко вече е в повече. 
Имаме пет 
телевизора, 
двадесет чифта 
обувки, хиляди 
верни приятели, 
готови да вдигнат  
ръка, ако случайно  
потрябва. 
Имаме главоболие 
и стомашна язва, 
не можем да заспиваме 
в това изобилие 
от козметични продукти, 
добавки, лекарства. 
Лекуваме дискомфорт, 
стомашно разстройство, 
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запек, слънчасване... 
Вселената 
все още се надява, 
че ще пораснем. 
 
9 
 
Скандално злочест си 
в нашата тъжна панелка. 
Звън и прекъсва 
това ужасно потене - 
среднощно, любовно, 
сънено, откровено,  
подгизнало 
от толкова мисли за мене. 
Скандално злочест си. 
Филийката в тостера -  
става на въглен, 
кафето горчи,  
колумбийско, 
в голямата чаша, без захар. 
Като полковника, мислиш си ти, 
обсебен от чуждите думи. 
Вляво ръката ти 
плува сред страниците - 
златна риба 
в реката на времето... 
Самотата ми 
ще те удави,  
стогодишна и бременна. 
 

С ЛЮБОВ И ЛЯТО В ДУШАТА 
 

РОСИЦА КОПУКОВА 
 

РОМАНТИЧНО 
 
Под топлата шапка на юли 
и песен на славей и кос 
да бъдеш във моята утрин 
усмихнат, чаровен и бос... 
 
И в тихия шум на тревата, 
която в дъжда прозвъня, 
да чуем гласа на земята 
и той да осмисли деня. 
 
Кръжи покрай мен и разказвай 
случайни красиви неща. 
Щом имаме всичко останало 
и спряла е тук любовта, 
 
какво да желаем в живота, 
то просто дошло е при нас, 
не искай по много, защото 
над многото нямаме власт. 
 
Щом с теб един друг се намерихме 
и няма прогноза за срив 
в прекрасния свят триизмерен, 
за всичко - бъди търпелив! 
 
21 юли 2020г., София 
 

РАЗМИСЪЛ ЗА ЛЮБОВТА 
 

Каквито и капани да й слагат, 
когато е дошла по своя път, 
ще оцелее, даже да я впряга 
със завист, ревност, яд и злобен прът. 
 

Тя затова е обич, да успява, 
защото нея Господ я е дал, 
а другото полека - лека става 
в живота толкова лъжливо бял. 
 



Списание „Картини с думи и багри” брой 3/2020 

 

26 

 

Опората е тя. А не парите. 
Тях ще похарчиш. Ала любовта? 
Отиде ли си, постни са ти дните 
и няма във живота пълнота. 
 

Не слагай маски, не приемай маски. 
А вярвай само в простите неща: 
обича ли те, значи ще остане, 
остане ли, живей за любовта! 
 

ЗАД ДУМИТЕ 
 

Зад думите си имам интуиция 
и тя улавя всякакво притворство, 
двуличие улавя и амбиция, 
любезност, ала някак си подмолна. 
 

Ловя с душата хиляди тоналности, 
дори да са приятни и не скучни, 
нюанси хитровати и баналности, 
зад маска на словата благозвучни. 
 

Очите също много ми подсказват. 
И плъзне ли в сърцето ми съмнение, 
животът друга приказка разказва 
и после не приемам извинение. 
 

Бог дал ми е таланта да се браня, 
да сривам с поглед крепости лъжливи. 
Едно се питам - той ли ги покани 
във низостта си още да са живи? 
Сърдечността е сякаш дефицитна, 
а толкова е нужна на Земята, 
къде ли из Вселената ще литнем 
един ден да потърсим добротата?! 
 

27 юли 2020г., София 
 

КРАЯТ НА ЛЯТОТО 
 

Събух обувките на лятото, 
то литна босо по света, 
а аз ги грабнах във ръката си 
да ми е светла утринта. 
 

И с тях притичах неуморно 
през месеците - Божи дар, 
ще му ги върна доброволно, 

но искам да му хвърля зар - 
 

с късмета да не си отива, 
та във ръцете ги държа, 
че в лятото аз най- съм жива 
и дълго после ще тъжа. 
 

27 август 2020г., София 
 

ОЩЕ МИ Е ЛЯТНО  
 

Още ми е лятно през септември 
и ми се пътува под небето, 
аз съм птица по душа, но ведра, 
дето се разбира с битието. 
 

Напред-назад, нагоре и надолу, 
всичко вкарвам в някаква идея, 
всеки ден набирам своя скорост 
и експресно искам да живея. 
 

Без да ме припират и напътстват, 
знам си път и време и порядък, 
в глупости небивали не хлътвам 
и тежа на място като камък. 
 

Та сега прегръщам го септември, 
с цялата си обич го прегръщам 
и в пространството ни триизмерно 
го деля на друмища и в къщи. 
 
Няма покрай мене да минава, 
аз пък само работа да гоня, 
има дни за радост и забава, 
има дни от лятото измолени. 
 

Та додето дойде късна есен 
нищо хубаво да не изпусна, 
винаги напред със стих и песен, 
възрастта ми също не е късна! 
 

Още ми се носят летни рокли, 
а пък вечер шаря по небето, 
гледам си звездите със бинокъл, 
ей така, по-близо да ми светят! 
 

2 септември 2020г., София 
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ИЗГУБЕНИ НАДЕЖДИ 
 

ХРИСТО АНГЕЛОВ 
 

PANTA REI 
 
Във древността един мъдрец е казал 
велика истина във тази фраза: 
"Тук всичко си тече и отминава" 
но e забравил нещо да добави, 
че глупостта завинаги остава... 
 

ИЗГУБЕНИ НАДЕЖДИ 
 
Радвахме се! Оживяхме! 
Комунизмът, 
казват, безвъзвратно свърши! 
Мина време... Доживяхме 
глобализма - 
ама той ще ни довърши... 
 

АПОСТРОФИ 
 

по Иван Вазов: 
 
"Българийо, за тебе те умряха! 
Една бе ти достойна зарад тях!" 
 
- Потомците им днес те разпиляха, 
незнаещи какво е срам и грях... 
 
"Къде вървим не мислим твърде, 
посока няма в наший път" 
 
- Че де ги тез водачи мъдри, 
народа ни да поведат? 
 

НАСАМЕ С ТИШИНАТА 
 

ЦАНКА ШИШКОВА 
 

1 
пандемична нощ 
нищо освен песента 
на блусаря 

 
2 

сама 
с чаша горещо кафе 
пандемично утро 

 
3 

пандемия 
само аз и шумни гларуси 
по морския бряг 

 
4 

напъпили клони 
в пандемична тишина 
жужат пчели 

 
5 

църква край брега 
вятърни камбанки 
по стръмния път 

 
6 

равноденствие… 
на часовниковата кула 
ново гнездо 

 
7 

изоставен дом 
лястовици се завръщат 
в старите гнезда 

 
8 

молитвена свещ 
под небесния свод 
космична тишина 

 



Списание „Картини с думи и багри” брой 3/2020 

 

28 

 

9 
пея под дъжда 
на лунна светлина 
първа любов 

 
10 

скъсани джинси 
и нейната стара китара 
лято край морето 

 
11 

среднощен джаз 
усещане 
за вечност 

 
12 

нощ след тежък ден 
приспивно ромоли 
пролетен дъждец 

 
13 

лодки и огньове 
в юлската нощ… 
нощен риболов 

 
14 

оранжев залез 
над оранжеви слънчогледи… 
поредно селфи 

 
15 

далечни гръмотевици… 
лилии цъфтят 
под бледата луна 

 
16 

цъфнали макове 
и песен на щурци… 
жътва е 

 
17 

лятна буря 
градушка барабани 
по детския чадър 

 
 

18 
след залез 
градът е толкова тих 
спомен за детски игри 

 

 
 

Стъпки към Слънцето, худ. Габриела Цанева 
 
19 

Моцарт… 
не ни е нужен 
преводач 

 
20 

изолация… 
чувам вселената 
в музика на Бах 
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КОЛЕКЦИЯ 15 СЕПТЕМВРИ 
 

ПРАСЧО ТРЪГВА НА УЧИЛИЩЕ 
 
В един майски ден в детската градина 

се събраха родители, деца и учители, за 
да отпразнуват тържествено края на 
учебната година и естествено, за да раз-
дадат дипломите на завършващите 
предучилищна група. Не мога да ви 
опиша вълнението, което изпитваха! И 
ако кажа, че Прасчо беше най-щастлив, 
сигурно ще сгреша, защото в този ден 
щастливи бяха и двете му другарчета 
прасенца, и останалите от групата, за-
щото всички до един завършваха 
успешно и следователно всички до един 
получаваха дипломи, даващи им право 
да продължат в първи клас! 

Щом взе в ръце дипломата си, Прасчо 
не я изпусна през целия ден, държа я чак 
до вечерта и не му омръзна да ѝ се любу-
ва. Самата диплома беше много красива 
– изработена от луксозна лъскава хартия, 
тя блестеше със златните си изрисувани 
калиграфски букви: Д И П Л О М А.  

По-надолу следваше обяснителен 
текст и името на притежателя на доку-
мента, а именно: 

Д И П Л О М А 
За завършване на детска градина 
се връчва на 
Прасчо Праскин, 
постигнал ОТЛИЧНИ резултати 
в предучилищна възраст. 
Настоящата диплома удостоверява 
УСПЕШНО преминаване в ПЪРВИ 

КЛАС 
 
Под текста стояха: дата, подпис на 

директорката и печат от детската гради-
на. 

Мама Праска, радостна и горда от ус-
пешното дипломиране на сина си, успя 
да го изненада, като му поднесе специа-
лен подарък – кожен тефтер със 
снежнобели листи в комплект с молив-
ник, в който, освен цветни моливи, гума 
и острилка, имаше различни химикалки 
– синя, черна, червена, зелена, както и 
пособия за чертане – линийка, триъгъл-
ник, пергел и транспортир.  

С една дума – Прасчо беше подготвен 
за започване на първи клас. 

 

 
 
Лятото, наситено със събития, пре-

мина интересно и бързо, и когато 
изведнъж ваканцията свърши, Прасчо се 
озова лице в лице с първия учебен ден. 
Дългоочакван ден, за който беше добре 
подготвен: с новичка раница, пълна с 
принадлежности, с нови дрешки и обув-
ки. Рано сутринта дойдоха съседите 
семейство Прасьови, за да го изпратят. 
Баба Праса носеше едно менче, с което 
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поля вода на прага, тъкмо преди Прасчо 
да излезе. Поверието гласеше, че поли-
ването на вода при някакво важно 
начинание, ще донесе късмет. И, за да му 
върви по вода, Прасчо смело пристъпи 
напред. Мама Праска го хвана за ръка и 
двамата тръгнаха към училището. По 
пътя тя даде последни наставления: 

- Бъди послушен и внимавай! Запом-
няй какво говори госпожата! Дръж се 
прилично и не си бъркай в носа! 

Прасчо се замисли. Време беше да се 
отърве от всички лоши навици в детст-
вото, какъвто беше бъркането в носа.  

 
 

Знаеше много добре правилата на 
доброто поведение, но не винаги успя-
ваше да ги спазва. Е, това време дойде. 
Вече е ученик в първи клас! 

- Училището е сериозно нещо! – про-
дължаваше да нарежда мама Праска. – 
Който не внимава, който не учи, който 
не се държи добре, го изключват! Сам 
видя какво се случи с Магарушко, гор-

кият, сега отново ще повтаря първи 
клас... 

- Знам, мамо! – отвърна Прасчо. – Ще 
внимавам много! 

Да, той искрено желаеше наистина да 
бъде така, но мъничко го беше страх...  

- Аз съм умен, нали, мамо? 
- Да, миличък, много си умен, но по-

някога си толкова палав! Моля те, 
замисляй се за всяко нещо, което вър-
шиш, правилно ли е или не? 

Изглежда трудно да се замисляш все-
ки път. Затова Прасчо нищо не каза, 
боеше се, че няма да се справи толкова 
добре, колкото му се искаше...  

- Да си ученик, е отговорност! – гласът 
на мама Праска звучеше строго. – За-
помни това! – допълни тя, а после 
млъкна, защото двамата вече бяха стиг-
нали училището. 

Посрещна ги голям красив надпис, 
поставен над входната врата на сградата:  

- На добър час! – прочете на глас 
Прасчо. 

На двора се бяха събрали ученици, 
родители и учители. Директорът на 
училището излезе отпред и поздрави 
всички присъстващи. В ръката си дър-
жеше училищния звънец, който 
представляваше медна камбана с дръж-
ка. Зъннн! Първият звън отбеляза 
началото на новата учебна година. 
Прасчо, нареден до съучениците си от 
първи клас, помаха с ръка на майка си и 
воден от учителката, прекрачи прага на 
новия си дом – училището. Мама Праска 
се усмихна. Две сълзи на радост се тър-
колиха от очите ѝ.  

От цялото си сърце тя желаеше на 
сина си успех. 

 

текст: Надежда Радева 

рисунки: Огнян Балканджиев 
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ПЪРВОЛАК 
 
Суховеят жълтите треви поваля 
и сред тях щурците вече не скрибуцат. 
Слънцето по залез кърваво догаря, 
есенни полета спят на едри буци. 
 
Само зрели слънчогледи се усмихват, 
сякаш завладяни от прекрасно чувство. 
Всеки шум и глъчка временно затихват 
и животът тръгва в есенното русло. 
 
Шарените черги съхнат на стобора. 
Тиквите-цигулки са подпрени прави 
на стената. И измазан е оборът, 
в който тихо дремят дойните ни крави. 
 
Татко скрил е вдън гаража колелото. 
С дървена лъжица мама бърка сладко. 
Първолак съм – стягам чанта за школото. 
Слагам до буквара новите тетрадки. 
 
Всичко е готово. Утре рано сутрин 
със букет в ръката мама ще ме води 
при другари нови и ще бъдат чудни 
срещи и закачки, песни хороводни… 
 
С тази радост идва есента на село. 
Със пижамка нова лягам във леглото 
под завивки, дето баба ги е прела. 
Ставам утре рано – чака ме школото! 
 
Утре рано ставам! Утре първолак съм! 
Колко много знания имам да наваксвам! 
 

Румен Сейреков 

ДА СЕ УЧИМ И ОТ ТЯХ! 
 

КЪЛВАЧ 
 
Кой ли прави: так-так-так, 
та кънти гората в такт? 
Ей го, горският кълвач, 
на дърветата чистач. 
 
Той е пъстър и забавен. 
На стъблото е изправен, 
здраво се крепи отвесно 
и работи тъй чудесно. 
 
С острата си, яка човка, 
след недълга подготовка, 
малки личинки събира. 
Под кората ги намира. 
 
Той е птица работлива, 
много е трудолюбива. 
График от зори подрежда – 
все дървета да преглежда. 
 
Знам, децата го обичат, 
“Горски лекар” го наричат. 
И в гората щом са пак, 
с радост чуват: “так-так-так”. 
 

КАТЕРИЧКА 
 
Катеричка-бързобешка, 
с пухкава кафява дрешка 
и с опашка тъй красива, 
пъргава е, но плашлива. 
 
Идват ли деца засмени, 
по дървета разклонени 
тя нагоре се катери, 
там храна да си намери. 
 
Ядки, орехи събира, 
умно после ги складира 
в своя къщичка-хралупа. 
Все за зимата ги трупа. 
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Щом фъртуната завее, 
в сняг гората побелее, 
катеричката ще хруска 
орехчета за закуска. 
 

Нина Тончева 
 

ЕСЕН 
 

 
 

„Есен“ – художник Катя Тончева, 16 г. 
 

ПРОЗА  
 

БЕЗ ДАВНОСТ 
 

СТЕФАН СТАМБОЛОВ 
 

12.02.1854 г. – 18.07.1895 г. 
 

ЗАЩО РУСИЯ ПРЕЧИ НА 
СЪЕДИНЕНИЕТО? 

 
Мнозина у нас живяха дoскоро време 

с твърдо убеждение, че наший народ 
трябваше да очаква добро от Русия; но 
от 6 септемврий миналата година всеки 
разбра, доколко тя е била искрено (раз-
положена) в благопожеланията си 
спрямо нашата страна.  От този знаме-
нит ден 6 септемврий се забелязва 
постоянно, че политиката на руското 
правителство е устремена против наша-
та независимост и самостоятелност.  

Всеки здравомислещ человек разсъж-
дава, че ако Русия е желаела една силна, 
съединена и независима България, тя 
трябваше освен да се възползва от из-
вършеното на 6 септемврий и да 
поддържа Съединението. Нейните доб-
рожелателства за наший народ щяха да 
се покажат пред целий свят, че са искре-
ни, несвързани с никаква задня мисъл. 

Обаче Русия какво направи? Тя упот-
реби всички средства само и само да 
попречи на народний идеал - Съедине-
нието. Не искаме да упоменаваме тука за 
всички интриги и подлости, които се 
вършеха против интересите на нашето 
Отечество. Делото на Съединението 
беше общонародно, а не частно на княз 
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Александра, както претендираше руско-
то правителство и поради което най-
много го обвиняваше, като тръбеше чрез 
своите органи, че княз Александър щял 
бил да продаде България ту на англича-
ните, ту на турците и пр. 

Интригите на руското правителство 
имаха своето зловредно влияние над 
нашата интелигенция, която, заслепена 
от страстта на властолюбието, мереше 
народните интереси и нужди според 
своите лични. По този начин кликата на 
цанковистите проповядваше чрез печа-
та, че злото на България бе княз 
Александър, а министрите Каравелов, 
Цанов и Никифоров приготовляваха 
почва измежду войската за свалянието 
на Негово Височество, чрез което тези 
господа искаха да се направят приятни и 
услужливи на руското правителство, 
което в замяна на това да ги закрепи на 
властта, тъй като почвата им в народа 
беше почнала да се изплъзва изпод кра-
ката им. 

Гнусните замисли на властолюбците 
се осъществиха посредством легкомис-
лието и клетвопрестъпничеството на 
някои военни. После свалянието на княз 
Александра от българский престол рус-
ката политика захвана все повече и 
повече да си разкрива картата. 

Всеки, който по-напред предполага-
ше, че може би с отиванието на княз 
Александра из България ще се премах-
нат причините за едно сдобрявание с 
руското правителство, остана смаян, като 
видя как царский пратеник г. Каулбарса 
работеше не за едно сближаванье и спо-
разумение, а приготовляваше бунтове и 
смущения в страната с цел да предизви-
ка една окупация на България с руски 
войски и за окончателно завоевание (на) 
Отечеството ни. За всекиго вече стана 

ясна тая цел на руските дипло-мати и на 
царя. 

Грубите отношения на руския прате-
ник спрямо нашето правителство, 
неговото незачитанье на законите в 
страната, приготовлението на бунтове 
посредством подкупничества и още дру-
ги гнусни работи на този господин, 
накара всеки един честен и съвестен 
человек да изгуби всяка симпатия към 
„покровителката“ и да са позамисли 
върху нейните благопожелания за на-
ший народ. Настана вече решителний 
час за нашите ръководящи елементи, 
нашата интелигенция да покаже пред 
света доколко наший народ е достоен за 
свободен индивидуален живот. 

И действително, трудно беше да се 
произнесе човек отстрана като как ще се 
покаже наший народ. Борбата беше не-
равна: от една страна, една велика 
империя, която разполага с грамадни 
материални средства, а от друга, млад 
един беден, малочислен и неопитен на-
род, току-що излязъл из пелените на 
политический живот и който нямаше на 
своята страна друго, освен правдата. 

При такава една неравна борба, при 
такива критически времена, каквито 
преживя и преживява нашето Отечество, 
когато нашата независимост и самостоя-
телност са изложени на опасности да 
бъдат закопани завинаги, поражда се 
неволно въпроса: как е възможно да се 
намерват българи, които под булото на 
патриотизма да стават още оръдия на 
чуждите замисли против самостоятел-
ността на своето Отечество, които с 
четири очи гледaт да дойдат неприяте-
лите по-скоро у нас! 

На този въпрос може лесно да се отго-
вори, щом направим една повърхностна 
анализа върху нравствената самостоя-
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телност на нашата интелигенция. При 
тази борба за съхранението (на) самосто-
ятелността на Отечеството нашата 
интелигенция се е поделила тъй: първий 
ред се състои от хора, снабдени с иници-
атива и твърда решимост, които се 
въодушевляват и ръководят от идеята за 
съхранението на истинската народна 
независимост и самостоятелност, като са 
в същото време твърдо убедени във ви-
соконравствеността и ползотворността 
на тази идея. Към тази интелиген-ция 
принадлежи болшинството от нашата 
интелигенция начело с днешното пра-
вителство. 

Подир това следват личности, които 
не притежават твърди политически 
убеждения и на които е се едно каквото 
и да бъде управлението в Отечеството 
им, стига само техните лични интереси 
да не бъдат докачени. Тези хора, без вся-
какво по--нататъшно разсъждение, са 
обаяни от блясъка на грубата сила на 
руското правителство и очакват от него 
всичко добро за България. Към този ред 
не принадлежат мнозина. Последний 
ред обхваща ония хора, които се явяват 
много пo-активно в полето на полити-
ческий живот, отколкото тези във вторий 
ред, които не се ръководят от никакви 
високонравствени принципи, а мерят 
народните интереси според своите лич-
ни. Те не се спират пред никакви 
средства, за да могат да си постигнат 
целта, държението (на) властта. Те се 
обявяват и коленичат пред величието на 
грубата сила и се стремят да й се предс-
тавляват угодни и приятни, за да може 
тази груба сила да ги умилостивява, те са 
готови да вършат всякакви бе-зобразия, 
да направят престъпления, да предадат 
Отечеството си, само да имат милостта 
на по-силний. От този род са напр. Ка-

равелов, водителите на бившата Источна 
Румелия - лъжесъединистите. 

От характеристиката, която дадохми 
за нашите хора, се вижда кой какво вър-
ши и кой какво е. Работата е много ясна. 
Но какъв е в действителност успеха на 
тази наша борба, ще възразят може би 
някои. „Ето и досега не се е решило още 
кой и какъв ще бъде бъдъщий български 
княз?“ 

В отговор на това ний ще кажем, че 
един успешен резултат от нашата наци-
онална досегашна борба съществува. 
Той се състои в разкриванието на истин-
ский исторический ход по нашите 
работи от страна на общественото мне-
ние в образований мир. Да се обясним: в 
началото на преврата от 9-й август хора-
та в Европа мислеха, че ний българите 
сме един нищожен народ, който не се 
ръководи в своя обществен живот от 
никакви високонравствени политически 
принципи, а инстинктивно и без всякак-
ви по-нататъшни разсъждения се 
покланя пред блясъка на грубата сила и 
е в състояние да се откаже от всичко свя-
то и мило като самостоятелна нация. 
Днес общественото мнение за нашите 
работи не е вече така. То високо призна-
ва, че българский народ крие в себе си 
такива жизнени сили, които му гаранти-
рат пълно самостоятелно развитие в 
политический му живот. Това обществе-
но мнение, в убеждението на тази 
истина, заставя своите правителства през 
печата и своите народни представители 
да помогнат на нашия народ в борбата 
му за неговата независимост поне чрез 
морална поддръжка. 

Като видя, че нашият народ не желае 
да бъде сляпо оръдие на завоевателните 
стремления на руското правителство, 
издигна знамето на възражданието и 
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уягчаванието на българите, като прогла-
си, че на мястото на болна Турция 
трябва да се основе силна самостоятелна 
държава. То казва, (че) европейските 
интереси не могат да не бъдат еднакви с 
тези на нашия народ. 

Мислим, прочее, че днешният резул-
тат от нашата национална борба не е 
маловажен, и твърдо сме убедени, че 
българският народ е повикан да играе 
немаловажна роля в политическия жи-
вот на Балканския полуостров. 

 
Вестник „Свобода“, бр. 7, 19.11.1886 г. 

 
Линкът към статията е взет от фейсбук 

профила на Румен Сейреков, 06.09.2020: 
 

https://www.facebook.com/permalink.
php?story_fbid=632005197747421&id=1000
28138382753 

 

НОВА ПРОЗА 
 

ТРИ ИСТОРИИ ЗА СЛЪНЦЕТО  
 

ВАЛЕНТИНА ГРИГОРОВА 
 
От край време, когато съм била с ко-

личката по детските площадки, по 
люлките, по родителски срещи – не мога 
да понасям майките, които се скъсват да 
си хвалят децата. Даже съм си играла да 
броя колко пъти в едно изречение ще се 
изфукат, ей така – за спорта. Сякаш ня-
мат други теми, или сякаш това са чисто 
техни заслуги. И все това „мойто, мойто, 
мойто“! 

И от толкова много раздразнение 
реших, че не искам да говоря за моя син, 
а да говоря с него. За мен това е по-
ценно. И дали някога ще се похваля с 
неговите постижения, ами сигурно да – 
но не и по този тъй просташки начин. А 
и може би е по-истинско, когато другите 
хора оценят колко добре се е справило 
детето. Защото родителят, малко или 
много, си е лицемер, а понякога не виж-
да по-далече от носа си. Има например 
деца, които цял живот очакват родите-
лят им да ги забележи – колко са 
талантливи, ама така си остават с чака-
нето. Много такива случаи има, и много 
душевни травми после. 

Но да не се отплесвам – при нас слу-
чаят не е такъв. Истината е, че на 
всичките родителски срещи, аз се раз-
мазвах от радост, когато учителите със 
светнали очи ми разказваха за всичките 
върхове на моето чедо, но не се биех в 
гърдите пред родителите на двойкаджи-
ите. А? Не съм ли пич? Но най ми хареса 
моментът,  когато видях с очите си него-
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вите страхотни приятели, които го оби-
чат и ценят. 

 

 
 
Естествено, на доста неща съм го учи-

ла, но не съм някаква кой знае каква 
майка. Много често напоследък се питам 
– как така ми се падна толкова свястно 
дете?! Да, има някаква доза възпитание, 
то инак не може, но тук въпросът опира 
и до гени, до характер, ако щеш и до 
Божията милост  – тъй че заслугите поч-
ти не са мои. Аз само се радвам малко 
отстрани, и се надявам да е щастлив! 

И държейки на тезата си, че не искам 
да се хваля с моето дете, много деликат-
но ще събера от най-цветните спомени 
две – три истории, които  ще разкажа. За 
него. Защото много му дължа. 

„ПУСНИ, МАМО, МУЗИКАТА“ 
 
„Пусни, мамо, музиката“… Това чух 

случайно, след много години на една от 
старите ми касетки. Беше се записало 
милото му гласче, което ме върна в един 
от нашите слънчеви априлски следобе-
ди, когато най-сетне бяхме успели да 
уловим една песен. 
 

 
 
Тази песен я преследвах седмици на-

ред, и беше се превърнало почти в болно 
мое поведение, на всяка цена да я имам. 
Той, милият, ме видя как няколко пъти 
се разревах от яд, че пак съм уцелила 
само края ѝ, или по радиото са пуснали 
реклами, и аха да я хвана цялата, някой 
решава да я кръцне и да пусне новините. 
Връзката ни със света беше един теле-
фон със стотинки и в онзи съботен 
следобед, докато рисувам първия ми 
разкошен слънчоглед, питам го малкия: 
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 – Да вземем да се обадим направо в 
радиото, а? И да ги питаме дали няма да 
ни я пуснат, специално за нас двамата? 

Той грейна, първо защото най-
тържествено ще го метна на конче на 
главата си, но и защото ще пуска лично 
монетите.  А ако вземат че пуснат песен-
та – може би майка му ще спре с това 
маниакално преследване, но и някак си 
ще сме важни, че сме се обадили в ради-
ото, от което по цял ден слушаме 
разкошни музики. 

Касетката – заредена на пауза, внима-
ваме дали ще има достатъчно място, 
всичко е приготвено, броим за колко 
време ще се върнем до блока, пак на 
конче, но на бегом, за да не изтървем 
началото. 

Звъним. Първият път ни вдигна един 
троснат човек, който каза, че това били 
пълни детинщини – не можем ли да си 
купим диска от магазина. Ние не мо-
жехме, защото беше доста скъп по онова 
време, но не искахме и да се издаваме, че 
имаме пари само за сладолед. Разревах 
се. Дребното, оклюма на главата ми. 
Тръгваме си покрусени и се връщаме в 
кухнята. Слънчогледът ми вече не свети. 
Заваля и един дъжд. 

И както всичко изглеждаше толкова 
отчайващо, по радиото започна едно 
друго предаване – най-якото в събота 
следобед – „Тропикалисимо“ . Слушам 
записи на Фела Кути, слушам и страхот-
ния подбор, който Виктор и този път е 
направил, слушам му гласа как разказва 
за всяка песен по нещо, и втори път му 
казвам на Дребосъчето: 

 – Имаме още една монета! Искаш ли 
пак да пробваме? Сега водещият се сме-
ни, и ако вдигне телефона – може и да се 
съгласи. 

Как му светна лицето на моето детен-
це!  Дъждът точно беше спрял, ние на 
конче – абсолютно същата гимнастика. 
И човекът вдигна слушалката! И каза, че 
цялото предаване му е приготвено, но да 
– песента спокойно може да влезе тема-
тично, ако размести една-две песни, но 
по-скоро ще я остави за друг път, може 
би за другото предаване. И сигурно то-
гава съм рухнала на телефона, и той 
някак с интуицията си през жиците е 
разбрал, че може и да не доживея друго-
то предаване, от мъка, и каза – хайде, 
тичайте до вас, зареждайте касетката на 
запис – имате три минути. Гласът му бе 
топъл и добър. Все едно на Дядо Коледа 
се бяхме обадили току-що. 

Тичаме запъхтени, горе сме, слушаме 
как тече остатъка от песента, последна 
проверка на копчето и… Чуваме ние 
двамцата с моето момче как лично ни 
поздравиха по радиото, и нашата исто-
рия с тази песен, която звучеше 
специално за нас! После Виктор пусна 
още две, пак поздрав за нас! 

И слънчогледът беше готов. И свете-
ше. Малката ни кухня светеше. И моето 
мило дете светеше. И песента светеше, 
смесена с дъгата, която излезе след дъж-
да. 

Когато се поосвестих от всичкото това 
вълнение, питам го моя малък зайо, дали 
не е добра идея да отидем до радиото, и 
да му подарим на Виктор слънчогледа, 
който току-що нарисувах? Той казва: 

 – Задължително да идем! Такъв го-
лям подарък ти направи човекът, че 
поне слънчоглед заслужава. 

В трамвая сме, нямам пари за билетче 
(обикновено не пътувам гратис, но него 
ден беше наложително да занесем слън-
чогледа) и помня как бяхме залепени на 
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последното стъкло, гледахме дъгата и се 
смеехме. 

Това е историята. Виктор се изуми ка-
то ни видя на вратата, но много се 
зарадва на нашия подарък. И от неговия 
слънчоглед се чува песента „Yamore“ на 
Селиф Кейта и Сезария Евора. 

 

И ОЩЕ ЕДНА ИСТОРИЯ ЗА  

ПОДАРЪЦИТЕ 
 
Година по-късно с моето детенце жи-

веехме на друга квартира – на едно 
симпатично таванче, където въпреки 
зимния студ, пролет и лято си беше су-
пер. 

Ходехме до Дома на Киното за детс-
ките прожекции, но и за програмки, 
които да сгъваме на самолети и да пус-
каме от прозореца. Човек, като има 
такава възможност за романтика, не мо-
же да не я уважи! Малкият упорито ме 
учеше да ги сгъвам така, че да не се 
сгромолясват още в началото, старателно 
ми обясняваше как трябва да се плъзгат, 
че да имат по-дълъг полет, но истината е, 
че само неговите летяха. Специално отк-
рихме, че гланцираните хартийки най-
добре плуват във въздуха, та освен за 
детските филми, нашата важна задача 
беше да ходим на кино, за да се сдобием 
с летателен материал. 

Бяхме ненаситни с тия самолети, до-
като не ни се накрещя една лоша жена 
от долните етажи, че дворът бил пълен с 
боклуци. Тя на нашите самолети така 
викаше! Обидихме се, и се заехме да иг-
раем шах. Моят малък син ме научи! 
Помня как бързахме да се върнем у дома, 
за да си трепем царете. 

 
 
И беше толкова забавно! До момента, 

в който Дима дойде на гости. Ние се 
похвалихме какви сме гросмайстори, и 
как ще я ступаме, а тя взе да спори, че 
това видиш ли, бил някакъв измислен 
шах, и не можело току-така нашите царе 
да опадат до последна капка кръв. И 
двамата. Ние не спирахме, докато не 
опразним бойното поле. И спорихме! 
После питахме още няколко човека, те 
пък, за съжаление потвърдиха нейната 
версия. Аз оттогава другия – официал-
ния шах, никак не го харесвам! Не ми е 
хубав, и съм много слаб противник. Из-
чезна ми магията. 

Зимата, отново студ. Залепнали до 
радиатора с малкия – изглеждахме като 
идиотски гаврошчета, без нещо което 
толкова да ни зарадва като самолетите, 
или нашия специален шах. Той много 
сериозно прие правилата на другия шах, 
който хората по света играят, надобря 
много и като разбра, колко съм слаба, 
отказа да играе с мен. Посърнахме. 

На моя рожден ден, той ми предложи 
да излезем да се целим със снежни топ-
ки, и да ми потърси подарък. Аз малко се 
притесних, защото все тъй безпарични 
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бяхме, пък той да си харчи за мен някол-
кото лева, дето си е събирал, ми се стори 
доста лоша идея. Но да поиграем и да си 
купим нещо сладко – бива. Порадвахме 
се на снега, засмя се моето дете, и аз се 
засмях… 

Минаваме край едни сергии пред 
ЦУМ, на които се изненадах като видях 
пиратски дискове (за по 2-3 лева бяха!) на 
старите кубинци. Албуми, които никога 
не съм чувала, а и описа нищо не ми 
говореше. Ах, такъв вероломен глад из-
питах да имам поне един! А малкият, 
понеже ме познава твърде добре – видя 
как ми светнаха очите, и преди да кажа 
нещо, рече – ето ти подаръка, мамо, ха-
ресай си един диск, и ще ти го купя. 
Харесах си два, защото никога не ме е 
бивало между две чудеса да избера само 
едното, та единия аз го купих, вместо 
цигари, другия – той. 

Аз мисля, че си даде всичките спесте-
ни парички, но не искаше и да чуе да ми 
купувал нещо по-смотано. Беше на шест 
или седем годинки, но какъв рицар, а?!  
Подарък за душата. Да светне мама, и да 
спре да е толкова тъжна. Така ми каза. 

И мама светна, защото музиката, коя-
то ми подари моето момче освети и 
стопли премръзналите прозорци, и 
премръзналото ми сърце. 

 

ТЕОРИЯ ЗА КОМПОТА 
 
В една пролетна вечер се прибираме с 

моето хлапе, шляем се по очуканите 
тротоари на Пиротска, и минаваме пок-
рай една от грозните траурни агенции, 
при което аз рязко се извръщам и със 
забързана крачка направо го влача за 
ръката. 

Някак рязко настръхнах и тръпки ме 
полазиха, но той ме усети и пита – какво 
ми стана, та цялото ми добро настроение 
се изпари. В първия момент не исках да 
му отговоря, защото от този разговор 
подозирах как ще влетя в едни теми, 
които не знам дали са подходящи за 
едно малко дете, но пък от друга страна 
– щом въпросът вече се е родил в главата 
му и то ми вярва – аз, ако съм свестен 
родител, ще опитам честно да му разка-
жа. 

Най-вероятно съм му изтърсила, че 
като видя такива табели, които ми гово-
рят за смърт, откачам, че тази тема ми е 
един закодиран страх от детството, и 
много се опитвам да го надрасна. Той 
естествено, ме пита защо. И ей така, от-
говаряйки на това защо, и воювайки със 
демоните си на глас, развих една много 
интересна „Теория за компота“. 

На момента си я измислих, вероятно 
за да не го травмирам, но и може би за-
щото аз самата имах нужда от такава 
надежда – че не всичко свършва в трапа. 
И после – ужасът да не можеш да виж-
даш любимите си същества. И толкова 
добре го измислих, че сама си повярвах, 
и тогава пред него, и до сега – вярвам че 
това е възможно. Ето какво гласи теория-
та: 

„Значи, когато умре някой, после се 
качва на небето. Там директно приема 
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друга форма – подобна на сияйно све-
тещо създание (нещо като феичките, 
или светулките), лети си, вижда, чува 
всичко… Даже и нас ни виждат и чуват, 
но ние тях – не. 

В началото е с още неясен статут – 
може ли да говори с Господ? Или това 
става на по-късен етап… Според мен, 
може още в началото, но и там си има 
някакъв ред. 

Това сияйно създание, заедно с оста-
налите, понякога прекрояват звездната 
карта, и ако човек има по-сетивно око, 
може да ги забележи – как светят по-
силно, а друга вечер изобщо не им се 
свети. Зависи. Но за да няма претрупва-
не на небето, както и за да няма 
претрупване тук, на земята – както казах 
преди малко – има си ред. 

Представете си, значи, една огромна 
тенджера, в която сте сварили компот, и 
за да е по-удобно – бъркате с черпака и 
си избирате какви плодчета да си сипете 
в купичката…“ 

 

 
 

Та това му разказвам на малкия и 
продължавам: 

– По някое време, горе на небето се 
отваря една пролука… и прилично на 
тази тенджера с компота, наредени на 
опашка (както казах има ред) – всяко от 
сияйните създания си избира къде да се 
роди. Бърка с черпака, докато си хареса 
родители. И когато (ако изобщо си харе-
са) – хоп – скача долу, директно в корема 
на майката. Разбира се, има много пре-
тенциозни духчета, които с години може 
нищо да не си харесат… А може не само 
родители, но и времето в което да се 
появят да подбират много внимателно. 
Някой, да речем, може да иска да се роди 
след сто години – чака си тогава, да от-
мине времето, и пак се реди на 
опашката, когато се е отворила пролу-
ка… 

И докато му разказвам това на мал-
кия… Толкова съм убедена, и ставам все 
по убедена, че теорията за компота е 
вярна… защото странно ще прозвучи, 
но… Аз него някога го чух. Когато влетя 
в корема ми, а после едно пискливо 
гласче – „роди ме, моля те, роди ме!“ Ако 
искате ме мислете за луда, но аз го чувах. 
И така му казах – „Благодаря ти, моето 
момче, че си ни избрал! Не знам с какво 
заслужих тази чест, но ти си най-
голямото слънце в живота ми!“ 

 
На милото ми дете, с обич! 

 

Текст и картини: Валентина Григорова 

Август, 2020 – Вал 
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НАСЛЕДСТВО 
 
ГЕРГАНА ХРИСТОВА 
 
Не я държаха краката баба Рада. И 

ръцете трепереха, и очите не виждаха. 
От години беше в сенките. Виждаше 
колкото да не се блъсне някъде. Свикна, 
познаваше къщата така добре, че очи не 
й трябваха. Сега виждаше само спомени-
те ясно. Отпреди две години кога си 
отиде стареца й, отведнъж някак падна. 
Оттогава живееше сама. Всеки ден като 
станеше от постелята, все по-малко виж-
даше, и някак без да забележи, й 
останаха само спомени и очертания.  

Син й работеше по чужбината. Ид-
ваше си два пъти в годината. Дойде, 
подържи й ръката, донесе й нещо за 
хапване, някоя нова кърпа, чорапи… 
поседи ден-два, нацепи дърва, поправи 
нещо и си иде. Снахата отдавна не ми-
наваше, заета, работа… внучката чат-пат 
поминаваше. Добро дете беше, голяма 
вече, студентка. Почисти, разтреби. Гле-
даше да не мести нищо, че да не се 
обърква бабичката. Ама и тя работи 
нейни си имаше по града. Кога есенес 
дойде и каза, че момче си има на сърце и 
на лято ще се женят, бабичката ревна. От 
вълнение ръцете й се разтрепераха още 
повече. Мъка й беше, че не я виждаше 
хубаво. Знаеше, руси къдри има, строй-
на е, леко стъпва, познаваше я по 
крачката. Ситна и напевна, сякаш игра-
еше. И пъргава беше, чуеше я как пипа, 
кога реди. Няколко дена седя бабичката 
умислена и сякаш не тука. После намери 
пискащото, що внучката му викаше те-
лефон и напипа копчето за нея. Да 

дойде й рече, нещо да я помоли да 
свърши. Седна срещу нея и взе да реди: 

- Ти чедо, да рисуваш нали можеш… 
я да ти кажа нещо да го направиш…. 

Росица седна с листа… 
- На два реда червено ще туриш, пос-

ле пак два, ама с квадрат по къси от 
страните, такъв чедо квадрат като за 
везба, сещаш ли се... – говореше баба 
Рада със затворени очи, сякаш, че и сен-
ките й пречеха да вижда. 

Росица рисуваше, прецизно и както 
говореше бабичката. 

- Сега чедо, ако си го как ти казах на-
рисувала, си получила Канатица… 

 
И обясняваше що е туй и какво му е 

значението.  
После продължаваше да реди думите, 

а внучка й – цветовете, и ставаше Слън-
це… Маказ….  

 

 
 

Източник: vezba.bg 
 

Само ги беше чувало момичето, не 
знаеше красотата им. Като свърши кар-
тината остана няма. Магия някаква 
имаше в това. 

- Сега чедо, с мене ела в оная соба – 
посочи баба Рада – дай ръка да стана и 
да одим. 
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Стаята не беше с години отваряна. 
Росица никога не беше влизала там. Като 
отвори вратата със стон и обра паяжини-
те с метлата, отвътре се усмихна тънък 
лъч слънце, заиграл по ръбовете на стан. 
Отвори прозореца да влезе въздух и по-
чисти прахоляка. Бабичката приседна до 
нея и погали стана, дече ли пипаше коп-
рина. Слагаше ръка на нишките и 
казваше коя да стегне, коя да отпущи…. 
Дни наред Росица и Рада седяха една до 
друга. Грейнаха и Слънцето и Канати-
цата и Маказа….  

 

  
 
Източник: vezba.bg 
 

Грейнаха Пилета и вричане за лю-
бов… Като свършиха, бабичката й рече: 

- Туй, ако щеш в раклата го заври, ама 
да знайш, че от баба ти е наследство, 
щото човек трябва да има, да пази, и 
помни. Сега още малко ще те измъча, те 
там в оня сандък бръкни, риза една има, 
дай я. 

Росица намери ризата баш там, на 
втория кат дрехи как каза баба и. Бяла, 
дълга, чиста… 

- Сега, чедо, от игленика третата игла 
ще вземеш и конците, дето са увити в 
ризата. Онова, второто дето го рисува, на 
нея ще извезеш. 

Росица прехапа уста: 
- Че аз не съм пипала да везам, бабо…. 

- Ти и на стан не беше седала, па я, 
оправи се. Седай, ще помагам. 

Бод по бод, ред по ред, бабичката 
диктуваше що да стори младото, пипаше 
с ръка и „виждаше“. А ризата оживя и 
приказки взе да разказва. Росица забрави 
сън и глад, да я свърши. Сватбата наб-
лижаваше… 

Месец преди нея, като се изсипаха с 
момчето двамата млади и я натовариха в 
колата, така както си беше с вълнените 
чорапе и домашната престилка по нея, 
та на лекар. Гледа доктора, гледа, в очите 
й… накрая рече, „ще вижда“. Друго ба-
бичката не чу. Кога й каза да отвори 
очите и й светна, примижа. Докторът й 
сложи очила, тя пак отвори очи, а срещу 
нея къдриците на Росица и усмивката й. 
Рада ревна като дете. 

На сватбата – Росица, с белата риза. 
Личеха първите бодове, нестройни, 

неуверени и последните, ръката точна и 
сякаш пяла по дрехата. Къдрите й тан-
цуваха по везбата и разказваха за любов, 
за вричане, за красоти и за…. наследство. 

Баба Рада и правнуче позна и все но-
сеше снимката от сватбата с Росица и 
везаната риза. Ризата, дето й беше нас-
ледство от нея.  

А Росица предаде наследството на 
щерка си, щото човек трябва да има, да 
пази и помни. 

 

 
 
„Дървото на живота”, авторска гривна на 
Гергана Христова 
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ЗА РИБОЛОВА  
И МЪЛЧАЛИВИТЕ РИБИ 
 

ПЛАНИМИР ПЕТРОВ 
 
В поречието на Камчия ловенето на 

риба е хоби, страст, занимание почти на 
всеки втори човек – млад или стар. Ча-
лъмите са различни: с ръце в подмолите, 
със самоделни бомбички, с мрежи. На 17 
години аз бях от най-масовата, легалната 
група – на въдичарите. С риболовен 
билет, с рибарски такъми, чиято левова 
равностойност беше може би повече 
от едномесечния оборот на който и да е 
варненски рибарски магазин. Бях  във-
лечен в тази страст още от малък, от 
свако и вуйчо ми. С нетърпение чакахме 
всяка сряда – на площада в Дългопол се 
разпъваше сергия с рибарски принад-
лежности – за да си купим  нещо ново, да 
си обновим  инструментариума. 

От  многото рибарски приключения 
искам да възкреся един спомен от лятото 
на 1972 година, без да разтягам локуми, 
както обикновено го правят старите лов-
ци и рибари на раздумка. Случаят е 
свързан с едно от първите масови ок-
ръжни състезания по  риболов,  
организирани от Ловно-рибарския съюз. 

Бях от първите записани състезатели, 
чаках с нетърпение датата и часа, по 
цели часове връзвах такъми, четях  ри-
барски  рекламни материали. Правех и 
захранки по рецепти, които пробвах в 
дните преди състезанието.  

И ето, че дойде паметния ден. Авто-
бусът беше специален, ТКЗС-то  го беше 
купило от някакъв цирк, целият напъст-
рен с маймунки и разни други 
„циркаджийски” животни. Качихме се в 
това бижу цяла тълпа мераклии за голе-

мия шаран и голямата награда, която 
никой още не знаеше, щеше да ни се 
каже в края на състезанието. 

Един от по-възрастните, от групата на 
баш въдичарите, беше помъкнал цял 
сноп пръти от коноп. Тогава ги нямаше 
сегашните пластмасови и капронови  
пръчки, нито скъпите макари. Камчийс-
ката риба се ловеше с най-обикновени  
пръчки, а конопените се считаха като по-
висша категория. Та този наш колега се 
оказа най-далновиден, с бакалски нюх. 
Тъй като често препродаваше на децата 
и на новаците разни рибарски принад-
лежности, продаде по време на 
състезанието и няколко пръчки на дру-
госелците, други – подари на земляците 
си, понеже известно е, че в Камчия има-
ше тогава големи шарани и сомове, 
които  огъваха  въдици,  късаха месина, 
чупеха пръчки. 

Състезанието се проведе  на язовира в 
село Николаевка.     

На мен се падна място №1. На всеки 
двама съседи-състезатели имаше по един 
съдия да записва бройките на уловените 
риби, да следи за предварително обяве-
ните условия. Тогава за пръв път видях 
нещо, за което всеки камчийски рибар 
можеше само да мечтае – спининг с го-
ляма, лъскава макара. 

Беше притежание на важен господин 
с елегантна брадичка, с позлатени очила 
и италианско бомбе, чиято марка „Бор-
салино” много по-късно научих. Беше  
пристигнал след нашия автобус с най-
модерното превозно средство в ония 
години – „Варшава”. Нашите камчийци 
със завист поглеждаха към човека и ос-
таналите му непознати за нас такъми – 
плувки, пакетирани захранки, звънчета, 
оловни тежести, излети в калъп. Защото 
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всички ние бяхме с пръти от коноп и 
какви ли не чудати самоделки. 

    За разлика от други дни, когато по 
цели часове съм клечал на брега на Кам-
чия, без да ми клъвне, този ден късметът 
ми проработи още в началото на състе-
занието. От 40-те състезатели, пръснати  
по целия източен бряг на язовира, аз 
хванах първия шаран. Имаше само тук-
там уловени таранки и много изхвърле-
ни обратно дребни риби, съгласно 
норматива за тегло и дължина. Колегите 
покрай мен взеха да ме гледат през рамо, 
с едно завистливо око, както преди това 
гледаха с ококорени очи модерния спи-
нинг на важната прелетна птица… 

Когато времето на състезанието изте-
че и съдиите измериха улова на всеки 
състезател, оказа се, че моята уловена 
риба е най-голяма – 7 килограма и 200 
грама. Бяхме строени в полукръг на по-
лянката. Главният съдия най-напред 
изрече моето име, високо и бавно, после 
и останалите петима. Беше съобщено, че 
първите трима отиват на републиканско 
състезание, а после – в Чехия. В един миг, 
когато прозвуча моето име в ушите ми, 
неволно погледнах към единия край на 
редицата и видях, как оня, бомбелията, 
демонстративно напуща строя и с бързи 
крачки се отправи към колата, където го 
очакваха двама  мъже, зяпачи на състеза-
нието. 

След изброяване имената на първен-
ците, дойде най-после реда на 
наградите, кой знае защо пазени дотога-
ва в тайна. Най-голямата награда, 
естествено, беше моята – голяма черна 
чанта. Всички викнаха „Ура!”, дълго-
полци – най-високо, защото това беше 
награда и за града. И най- важното – 
заговори се после за „вълшебните” ка-
чества на конопените пръчки, които 

оттогава започнаха да се наричат „дъл-
гополски бамбук”. 

В началото наградата ме зарадва, но 
малко по-късно, когато се отвори „паза-
ра” на уловената риба – за състезатели и 
зрители – останах не само разочарован, 
но и обиден, прецакан от организатори-
те. Защото на етикета на чантата 
пишеше 3 лева и 20 стотинки, а рибата, 
която оставих за продажба струваше 7 
лева и 20 стотинки! 

Този на пръв поглед дребен случай, 
който  може би не заслужава чак такова 
внимание, много често ми се явява като 
неканен спомен-видение, когато следя 
политиката и нашите уникални, демок-
ратични промени като обикновен 
гражданин… 

Може би и вие, уважаеми читатели, 
вече се досещате, какво искам да кажа. 

Първо: големите шарани не винаги се 
хващат с модерния, скъпия, лъскавия 
въдичарски инструментариум. Най-
важното условие в случая е опитът, тър-
пението, волята. 

Второ: сигурно вече разбирате, как 
фино, дипломатично и законосъобразно 
са ни лъгали, и продължават да ни за-
лъгват чорбаджиите-работодатели с 
разни празни чанти и куфари, с битови  
дреболийки, с лъскави, полирани грамо-
ти, ордени и отличия, срещу 
многократно по-високата стойност на 
нашия работнически труд!  

Срещу мълчанието на рибите, което, 
рибарите-бракониери охотно тълкуват 
като съгласие! Защото те, рибите, нямат 
друга алтернатива, освен електрическата 
скара и тигана с врящото олио… 
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ЖАЖДА ЗА ЖИВOT 
 

РАДОЙ ПОПИВАНОВ 
 
     Мартин беше млад, рядко щастлив 

човек. Живееше в един от най-големите 
областни градове, имаше преуспяващ 
бизнес, и по  всяка вероятност щеше да 
преуспее много повече.  

Наскоро след дипломирането си се 
ожени за най-прекрасната, не само спо-
ред него, жена на света. Имаше тяло на 
манекенка, лице на богиня, необикнове-
но добра душа и характер. Пък и той 
беше открай време обект на сериозно 
внимание от страна на жените. Всички, 
които  ги познаваха, им завиждаха. 

Но щастието им продължи малко по-
вече от две години. Бяха поканени на 
гости на роднини в друг, сравнително 
отдалечен град. Прекарваха добре, но 
съседи им се обадиха, че вероятно има 
някаква авария в апартамента им. Мар-
тин подкара с бясна скорост по 
магистралата, която не беше натоварена.  

Тогава се случи непоправимото. Той 
късно забеляза огромния камион, нато-
варен  с дървен материал, колата му се 
вряза в него с повече от сто километра в 
час и от нея остана само куп желязо. На 
камиона само се счупи предното стъкло.  

Мартин дойде в съзнание след повече 
от три дни, в болницата на най-близкия 
областен град. Казаха му, че със сигур-
ност ще живее и може дори да остане без 
увреждания, но след бавно и скъпо лече-
ние. Той, разбира се, веднага попита за 
съпругата си. Лекарите го усукваха, но 
най-накрая му казаха жестоката истина. 
Била загинала на място и близките им 
вече я погребали. Той не беше имал въз-
можност да я изпрати в последния й път. 

Понеже вината не била доказана, можел 
да съди невредимия шофьор на камио-
на. Отказа се, това нямаше да върне 
безценното му съкровище. 

След няколко месеца Мартин се възс-
танови напълно физически, но 
психически се превърна в развалина. 
Изпадна в тежка депресия, ходеше всяка 
седмица на гробищата, плачеше, носеше 
цветя, милваше красивата й надгробна 
плоча. На работа ходеше без никакво 
желание, действаше бавно и небрежно, 
редовно получаваше забележки от коле-
гите си. Те му влизаха в положението, но 
в крайна сметка – животът е за живите.  

В извънработно време почти не изли-
заше от къщи, правеше си съвсем кратки 
разходки, не общуваше с никого. С дру-
ги думи, беше се превърнал в самотен 
престарял или безнадеждно болен човек, 
който спокойно очаква края. Вечер да-
веше мъката си в алкохол. А имаше 
толкова голям потенциал! 

Един ден, в края на работната  сед-
мица, четири години след смъртта на 
жена му, Мартин бързаше да се прибере 
в апартамента с колата си, за да се отдаде 
отново на мрачните си  мисли и споме-
ни. Беше буквално на стотина метра от 
блока, когато съвсем случайно погледна 
в огледалото и видя в него прекрасните 
бадемови очи на жена си, които го гле-
даха някак разтревожено, сякаш искаха 
да го предупредят за някаква опасност. 
Той, като че ли дочу някакъв вътрешен 
глас, който го накара да спре. 

Точно навреме. На метри пред него 
се чу страхотен трясък. Вдигна се такъв 
дим, че на Мартин му се стори, че е из-
бухнала бомба. Очите на жена му бяха 
изчезнали. След няколко минути, когато 
димът се разсея видя, че към него тичат 
строителните работници, които довър-



Списание „Картини с думи и багри” брой 3/2020 

 

46 

 

шваха близкия панелен блок. Оказа се, 
че една от бетонните плочи на един от 
най-високите етажи се била откъртила. 
Тежала няколкостотин килограма, които 
с ускорението щели да станат няколко 
хиляди и да го изравнят със земята, заед-
но с колата му. Имал невероятен късмет, 
а бригадата нямало да носи отговорност, 
защото хората перфектно спазвали 
всички правила за безопасност. При 
съвременното строителство това било 
нещастен случай, който можел да се 
случи веднъж на години. Блоковете, 
дори в строеж, били устойчиви на силни 
земетресения. 

Мартин не каза нищо, само заобико-
ли своя потенциален убиец, панела, и се 
прибра.  

Когато се успокои и поотпочина, за-
мисли се на кого трябва да благодари. 
Дали на Всевишния, който се беше сми-
лил над него, дали на късмета си, дали 
на вътрешната си интуиция. Или, раз-
бира се, на съпругата си, която сякаш се 
беше  завърнала от отвъдното, за да го 
спаси. 

Не знаеше. Знаеше само, че въпреки 
тежкия си и, според него, излишен жи-
вот, не му се разделяше с него. 

 

ПРИКАЗКА  ЗА  ГОРАТА 
 

РЕНИ ВАСЕВА 
 

Най-малкият брат отвори вратата на 
къщата и погледна пътя, който водеше 
към Гората. Полунощният час беше до-
шъл, луната висеше над комина. Значи, 
време беше. 

- Стегни се, не се колебай! Страх те е, 
но нали обеща на Старците. 

Най-малкият брат хвана главата си с 
две ръце, за да заглуши думите „Не оти-
вай, не отивай!” 

В къщата всички спяха. Майка му 
дишаше като птиче в едната собичка, а 
братята му похъркваха в другата. В ки-
лера спеше домашният таласъм Еникий, 
а на покрива блестяха зелените очи на 
котарака Манасий. Сивият гарван не се 
виждаше. Щеше да  го почака още малко 
и да тръгне. 

Лунната пътека проблясваше като 
нахвърляна с парички, чертаеше посока, 
мамеше. Гарванът кацна на рамото му, 
котаракът Манасий вдигна лапа, но ни-
що не каза, в килера се чу гъргоренето на 
таласъма. Най-малкият брат прекрачи 
прага на къщата, която в тъмното запла-
ка и сълзите се стичаха по стъклата. А 
може би беше от влагата, снощи валя 
проливен дъжд. 

Когато стигна Гората и откри просе-
ката, Най- малкият брат не се поколеба. 
Още помнеше, че като деца стигаха 
дотук, стояха с разтуптени сърца и не 
смееха да преминат през тая тънка ли-
ния от светулки, която блещукаше и 
денем. Знаеха, че Гората не пускаше 
всеки, чули бяха мълвата за онези, които 
не се връщаха. Но тя застрашително 
пълзеше към селото, отнемаше нивите и 
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ливадите, хората останаха без орна земя, 
глад чакаше всички. И каквото и да сто-
реха, Гората не помръдваше. Нито 
брадва я ловеше, нито огън. 

Най-малкият брат смело прекрачи 
обръча от светулки и усети как някой го 
прегърна и го поведе все по - навътре и 
по - навътре. Сивият гарван летеше пред 
него и не гракваше ни думичка. 

Още щом влезе, Най-малкият брат 
ясно осъзна, че това беше друг свят. Не – 
страшен, не – зъл, просто – различен. 
Може би щеше да успее да се договори с 
Гората - да отстъпи място, да позволи на 
селото да живее кротко до нейния мрак. 
Може би. 

Виждаше, сякаш Гората му беше дала 
други очи. Беше сумрачно и обгърнато в 
прозрачна мъгла. Тя се стелеше по пъте-
ката, катереше се по дърветата, които 
имаха причудливи форми на животни - 
жирафи, слонове, лъв, крава. Между тях 
се спотайваха зайци, лисици, кучета, 
котки. И все зелени, влажни, пълни с 
живот. Виждаха се как пълзят соковете 
им, как насищаха даже въздуха с някаква 
странна сладост. 

- Чудна работа – мислеше Най-
малкият брат – тук съжителстваха под 
формата на дървета дивите и опитоме-
ните. 

Бяха като изрязани и подредени до 
пътеката, която се отваряше пред него, а 
зад гърба му се затваряше отново. Има-
ше чувството, че никога няма да открие 
път назад. И се запита дали пък Старци-
те не се бяха уговорили с Гората да й 
принесат жертва – той щеше да бъде 
погълнат, а тя – да започне да препарира 
и хора. 

Сепна го внезапен порив на вятър, 
който стенеше с настойчиво шумолене: 
„Мъртвея, Мъртвея...” Спря, а страхът 

пролази в стомаха му. Имаше ли наблизо 
жива душа? Хвана по-здраво тоягата, 
протегна ръка към Сивия гарван, който 
се люлееше на един клон. 

- Не ми помагаш много. Върви нап-
ред и виж дали има някой. 

Гарванът погледна Най- малкия брат 
с едно око - черно и проницателно, 
гракна, колкото да прочисти гърло, и 
отлетя напред. 

Братът внимателно се запровира 
между дърветата, страхът го държеше, 
но в душата му се раждаше ново усеща-
не – за пръв път позна силата на 
любопитството. Следваше Сивия гарван. 
Думите „Мъртвея, Мъртвея” прозвучаха 
отново. После някой се засмя. 

- Каква лудница – помисли Най- мал-
кият брат. 

Видя Сивия гарван да каца на едно 
дърво с формата на елен. Големите разк-
лонени рога се извисяваха и оформяха 
плетеница, която закриваше всичко. 

- Кой си ти? 
Дървото проговори с ясен и отчетлив 

глас, а гарванът поклати три пъти с гла-
ва. Беше знак да говори. 

- Аз съм Най-малкият брат. Изпрати-
ха ме Старците на селото, за да 
преговарям с Гората. Не можем вече 
така. Тя изяде всичко. 

Скоро ще отхапе и парче от селото. 
Гледаше зеления елен, оформен ясно 

от листа и клони, и се чудеше точно той 
ли е старейшината в тази странна гора. 
Еленът поклати с глава и рогата му 
протръбиха. Тишината отчетливо се 
открои на фона на това движение, което 
трая сякаш миг и затихна. 

- Аз съм старейшината – чу се дрезгав 
глас и на пътеката изникна жена. 

Най-малкият брат онемя, защото 
познаваше тази жена. Беше старицата от 
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сухия кладенец, през три къщи от тяхна-
та. Викаха й Горяна, защото сама се беше 
подпалила. Домът й изгоря, а тя, вещи-
цата, излезе невредима и се засели в 
кладенеца. 

- Сигурно сънувам! 
Най-малкият брат мислеше на глас и 

гледаше неуверено познатата фигура, 
познатото лице. 

- Не сънуваш още. Има време, ще до-
живееш и сънуването. 

Жената го гледаше право в очите, а 
на него му се подкосяваха краката. 
Имаше нещо нередно в лицето й. В на-
чалото не разбра, а после го осени 
мисълта, че тази жена не диша, не мига и 
не мърда, докато говори. 

И страхът отново го стисна за гърло-
то, този път до задушаване. 

- Как пък можаха да пратят най-
страхливия! - помисли някой до него. 

Най-малкият брат чуваше като в про-
съница гласа на таласъма Еникий. 

- Тук ли си? 
Не смееше да гледа повече жената, 

само се мъчеше да долови познатото 
гъргорене. 

- Важното е, че ти си тук. – Еникий, 
както винаги, приемаше философски 
живота на другите. 

- Само не я гледай в очите! И върви 
след нея. 

Жената тръгна, Най- малкият брат - 
също. В гората задуха внезапен вятър. 
Толкова силен, че трябваше да навежда 
глава. Сивият гарван кацна на рамото му 
и повече не мръдна. Таласъмът Еникий 
дишаше тежко до него. Вървяха уж по 
пътека, но и тя не се виждаше. Гората 
ставаше все по - гъста, животните дърве-
та вече не изглеждаха никак 
дружелюбни. 

И тогава най-малкият брат видя по-
ляната, видя родната си овехтяла 
къщурка, майка си, която доеше голяма 
зелена крава, и братята си мързеливци, 
поседнали на прага с лули в устата. 

Най-малкият брат въобще не се учу-
ди. Сякаш вече знаеше какво има да се 
случва. Знаеше, че всички не дишаха и 
не мигаха. Само много трудно му беше 
да не ги гледа в очите. 

Старицата Горяна го повика със свое-
то каменно лице. 

- Сега вече можем да преговаряме. Ти 
оставаш при нас, нищо няма да ти липс-
ва. Утре ще те оженим за Мъртвея. Ти 
няма да я виждаш, може понякога да я 
чуваш. Но ще знаеш, че ще бъде винаги с 
тебе. Мъртвея е като вятъра - скита нав-
сякъде, но винаги се връща. 

Гората ще възстанови пак нивите и 
ливадите. Ще остави селото на спокойст-
вие. Това е. Цената я плащаш ти. Юнак 
си! 

Най-малкият брат си помисли, че ве-
роятно вече е мъртъв. Даже не се 
надяваше всичко това да е сън. Вдигна 
очи и видя котарака Манасий до къщата 
под формата на яркозелен храст. Сърце-
то го заболя и поседна на прага до 
братята си. 
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КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 
 

ЛИТЕРАТУРНА 

КРИТИКА 
 

ЗА ПОЕЗИЯТА  
НА ПЕТЪР ДИНЧЕВ 
 

ИВАНКА ЯНКОВА 
 

Искам да споделя как преоткрих пое-
та Петър Динчев.  

Познаваме се от ученическите години 
в асеновградската гимназия. Аз бях в 
горните класове. Свързваше ни дейност-
та в младежката организация. Петър 
беше буден, любознателен младеж, с 
чувство за отговорност. След завършване 
на гимназията, всеки пое по своя пътека 
и преди десетина години на една среща 
в столична библиотека, организирана от 
посолството на Беларус и Федерацията 
за приятелство с народите на Русия и 
ОНД с български поети, посветили твор-
би на тази страна, се разпознахме. 

Имам редица негови книги, които че-
та и препрочитам, защото са искрени и 
истински, грабват те със своята емоцио-
налност, зареждат те с вяра в доброто и 
силата на любовта. 

Още с първите си книги „Няма гре-
ховна любов“ – 1991 г., „Диво чувство“, 
„Развързани пориви“ и особено със са-
тирата „Дяволиада“, „Прозрения“ и 
„Горчиви сонети“, „Озарение“, той зая-
вява своето присъствие на литературния 
хоризонт. Ярко проличава неговия та-
лант в поредните му книги „Пътеки към 

изгрева“, „Полъх на смола“, „Потомъка 
на Орфей“, посветена на съпругата му, 
голямата народна певица Бойка При-
садова. Издадената през 2018 г. книга 
„Съзидание“ обхваща тематично излез-
лите негови поетични творби, като 
проследява основните направления в 
тях. Стихосбирката „Баладичен шепот“ – 
2019 г. е посветена „на величествената 
Родопа планина и на нейните герои и 
страдалци“. 

Диапазонът на темите в творбите на 
П. Динчев е много широк – доброта, 
човечност, родолюбие, осветляване на 
горчивите истини за живота в цялата им 
многообхватност. Той твори стихове, 
поеми, сатира, басни. 

Неговата поезия разкрива богата му 
душевност, неговия морал. Като искри 
просветват нравствените добродетели на 
човека и поета П. Динчев., които вървят 
заедно и не се разминават, правилата 
които той спазва, „поривът на волята 
му“ „да стори и несторени неща“ и мно-
го изстрадани истини. Той е отговорил 
на екзистенциалните  въпроси – Кой е?, 
Откъде идва и накъде отива?, Какъв е 
смисълът?- „да тлее или гори“ и в това 
няма измама, защото е неговият истинс-
ки живот. 

 
 Дявол знае. Крача с чисти нрави 
 и на никого не слагам крак. 
 Простата човечност отстоявам, 
 добротата, вдигнал съм за флаг. 
 Да няма върху мойто име 
 ни черна кал, ни звезден прах. 
 
Неговото послание е всеки да живее 

честно и да не прави зло на другите, а 
„да бърза да прави добро“. За него е „ве-
лико да си почтен“, да си устремен 
напред. 
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По пътя на П. Динчев има трудности, 
скръб и тъга по скъпи хора, но той на-
мира сили да се изправи и да поеме 
нагоре. 

За поета са свещени битките за сво-
бодата българска. Той се вълнува от 
руините на старите крепости, които 
крият легенди за храбри мъже, от па-
метника на връх „Средногорец“, 
наречен „Родопската Шипка“, прекланя 
се пред смелостта на Невястата, предпо-
чела смъртта пред робството, 
увековечена в скалата над Смолян. 

За борците за възраждане на Бълга-
рия, за духовно и национално  осво-
бождение П. Динчев сътворява 15 моно-
логични поеми, включени в книгата 
„Пътеки към изгрева“ – 2017 г. Наред със 
заслугите на Васил Левски и Христо Бо-
тев, и други революционни дейци, той 
разкрива приноса на просветители, ху-
дожници, книжовници, строители и др. 
– Петко Р. Славейков, д-р Иван Богоров, 
Кольо Фичето, Добри Желязков и др. 

П. Динчев познава техния житейски 
път, както и епохата. Има голям творчес-
ки потенциал и създава  незабравими 
образи. Умее да се превъплъщава в лич-
ността, чийто образ сътворява. 

В поемата за Кольо Фичето много 
точно  и вълнуващо той го обрисува като 
строител и ненадминат майстор пред 
който и пашата се спира: майстор, който 
изгражда храмове, мостове, къщи и пов-
дига гордостта и самочувствието на 
българите. 

 

И тези дето някога ще минат 
по моста към щастливи бъднини, 
ще кажат, че и в робските години 
духът на българите съхрани. 
 

В прекрасната поема за Захари Зог-
раф само с един щрих, той извежда 
неговия принос „на ползу роду“, свързан 
с картината за Страшния съд: „Оръжие 
да нося аз не мога, но бой ще  водя, с 
този стенопис“. 

Книгата „Пътеки към изгрева“ полу-
чи националната награда „Божидар 
Божилов“, наградата на град Шипка и  
„Златен век“ на министъра  на култура-
та, по повод 140 г. от Освобождението на 
България. 

С поезията си П. Динчев сътворява 
лирически храм на красотата на приро-
дата и на човека, като не ни спестява 
злото, мрака, несгодите. 

Книгата „Полъх на смола“ – сонети, 
2018 г., която е емблематична за неговото 
творчество и забележителна за българс-
ката литература, е и много впечатляваща 
с акростих в края на всеки тематичен 
цикъл – сонетен венец – циклите „Оза-
рение“, „Измамни видения“, „Горчилка“ 
и др. Трудно се сътворяват сонети. 

В тази книга грее с цялото си вълшеб-
ство очарованието на природата, Все-
лената с нейните феномени – слънце, 
луна, звезди, небе, земя, изгреви и залези, 
магията на приказната Родопа планина, 
с нейните гори и пъстри поляни, скали и 
върхове, огласяни от песните на Орфей. 

 

Денят облича светлата си дреха, 
изнася слънцето на рамене. 
Разстилат върху звънналото ехо 
елите насмолена ведрина. 
 

Ален изгрев от върха извира 
и Родопа става розов цвят. 
Горският оркестър дирижира 
утренникът с порив непознат. 
 

И поетът се пита и отговаря: 
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Не знам дали достигна ме магия, 
но свят невиждан смогнах да открия. 
 

Много пъти съм се чудела как П. 
Динчев намира толкова цветисти слова, 
съчетания от думи, в които има и образ, 
и багра и песен - звъннали двери, насмо-
лена тишина и безброй други магически 
думи, а познава и мелодичната реч на 
родопчанина – мека и  звънлива. 

 

С тънък усет багрила да найдат 
та шевицата да прозвъни. 
Да изваят ясногласа гайда, 
свежи плетеници от свирни. 
 

Мисля си, какво е това умело владее-
не на словото, съчетано с реалността и 
фантазията, но все така необозримо, 
което поетът П. Динчев вижда, чувства и 
пресъздава, и така ни омайва. 

Убедена съм, че това е божи дар и 
труд, и навярно магията на Родопа пла-
нина. 

П. Динчев обича родопчаните и с го-
ляма страст създава техните образи – 
честни, добри, свободолюбиви хора. 

 

Планината ражда горди хора. 
Те притворството наричат грях. 
Могат всекиму добро да сторят, 
но от злото не изпитват страх. 
Родопчаните са силни хора, 
те смъртта избират пред позора. 
 

Родопчаните пазят своите корени, 
стародавни традиции и обреди. Те са 
майстори на пъстри халища и шевици, 
съхраняват песни и хора, и своя устрем 
към хубостта, към красотата. 

Поезията на П. Динчев е възвисява-
ща, пречистваща, но и настъпателна и 
критична към уродливите пороци на 
така наречената демокрация, която 
очаквахме като „обетован свят“. 

В книгата си „Дяволиада“ той изоб-
личава и разрушителната сила на 
„дивака“ от първия ден на демокрация-
та, и вижда как „чернилка пада жестоко 
върху всяка светлина“. А в сонетния 
цикъл „Горчилка“ от книгата „Полъх на 
смола“ рисува разруха и показва гор-
чилката на нашите дни, в които има 
бедност, агресия, бандитизъм, властва 
лъжа и измама и „всичко свято се прода-
ва“. Злото, както той сам казва: 

 

Фалшива демокрация ни праща 
но вече няма да ни заблуди. 
Ще свършат изпитанията страшни 
и пак ще търсим слънце и звезди 
 

защото „изстраданата болка закаля-
ва“ и „надеждата крепи“. Но П. Динчев 
вижда и светлината в нашите дни и вяр-
ва, че силата на доброто, на обичта 
между хората, поумнели от несгодите ще 
ни спаси. 

Впечатляваща е сакралната обвърза-
ност на П. Динчев с неговите корени – 
родното  Патриарх Евтимово и Асеновг-
рад – градът на неговото детство и 
младост. Поетът все се връща  „по верни 
следи“ към своя любим град, където е 
преживял едни от най-хубавите си годи-
ни, оформил се е като личност, както 
казва „за славни дела съм мечтал“  и има 
„спомени свидни“ – следи от минал жи-
вот.  

Книгата му „Гравитация“ е посветена 
на родния край, на Асеновград. 

Колко много обич носи в сърцето си 
П. Динчев към този незабравим за него 
край, към неговите родители, приятели, 
съграждани, към буйната Чая и немир-
ния вечерник, крепостта на Асеня, 
лозята и маврудовото вино, камбанения 
звън, който буди тишината, духовността 
и културата на този град устоял в борби 
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и изпитания през вековете. Асеновград 
за него е живият живот и „магия чудно-
вата замесена с искри и светлина“, 
благословен от Бога. 

Като лъчезарна, страстна пулсация 
преминава вълнуващата изповед на П. 
Динчев в неговата поезия за жизнената 
сила на любовта в многообразните й 
проявления. 

Тя го разтърсва като чудо, магия, кра-
сива мелодия посипала се от радостния 
звън на чановете. Тази любов, създава 
хармония в душата, в света заченат от 
нея. 

 
Отеква в мен божествен богослов. 
Да бъде вечна святата любов. 
 

Това е любовта към скъпите на сърце-
то ни хора, която ни изгаря и прави по-
човеци, любовта ката дар от Бога за на-
шето съществуване в този свят. 

Сладкогласна, песенна, нежна като 
полъха на родопския вятър, завладяваща 
поезия, която възпява красотата, човеко-
любието, родолюбивия дух, гневна и 
безпощадна към злото, с послание за 
справедливост, мир и разбирателство 
между хората. Тази слънчева и борбена 
поезия ни вдъхва сили по пътя на живо-
та, с което изпълнява своето основно 
предназначение да ни въздейства и пра-
ви по-добри. 

 

ЗА „ПЕЕЩИ БЕЗУМСТВА“ 
 

ЙОРДАН КОЖУХАРОВ 
 

Поезията е тайнство, магия. Тя въл-
нува ума, душата, сърцето. Но е и 
субективна - като сътворяване и като 
възприятие. Затова между творец и чи-
тател е нужна духовна хармония, за да се 
съпреживеят поетичните послания. 

Стихосбирката „Пеещи безумства“ 
(Пловдив, 2019 – Университетско изда-
телство „Паисий Хилендарски“) на 
пловдивския поет Ради Стефанов се 
радва на второ издание.  

Основателно! И заради оправдания 
интерес към нея, и за тематичното 
структуриране на стиховете от автора в 
четири цикъла: „ОТРАЖЕНИЯ“, „НА 
ГОСТИ У ДИОГЕН“, „БАКХУСОВИ 
ТЪРЖЕСТВА“, „ГОСТЕНКАТА МЕ-
ЛАНХОЛИЯ“. Направената илюстрация 
пък обогатява визуалното възприятие. 

Поезията на Ради Стефанов те граб-
ва, вълнува, покорява. Като тематика, 
като проблематика, като поетика. Тя 
тръгва от неговото сърце и стига до твое-
то. Експресивният изказ, езиковата 
култура, богатият речник, интелигент-
ността, са безспорни и впечатляващи. Те 
са сеизмограф на душевната чувстви-
телност на поета Ради Стефанов. 

Основната тоналност на неговите 
стихове е доминиращо минорна. Което 
си има и положителна страна. Елегично-
то преживяване на лиричния герой 
завладява по-силно съпричастността на 
читателя. А рефлексията дава възмож-
ност да усетиш чувствителната му душа. 

Богатата метафоричност, алюзиите, 
оксимороните в „Пеещи безумства“ 
придават на стиховете поетична образ-
ност и емоционалност. Вярно, в някои 
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стихотворения има фриволност („Бу-
тилков монолог“, „Сурвакане“ и някои 
други). Но тук може да се каже: „По-
добре фриволност, отколкото фригид-
ност.“ Защото за Ради Стефанов 
индиферентността е terra incognita. 

 

 
 
Стихосбирката „Пеещи безумства“ 

трябва да се чете внимателно, задълбо-
чено – в забавен каданс. Тогава ще 
вникнеш във вълненията на автора, ще 
оцениш философията на неговата ми-
съл, ще осмислиш подтекста. Ще се 
насладиш на класическия стих – прек-
расни рими, завладяваща ритмика. Ще 
се възхитиш на неповторимия му стил. А 
стила, както го е определил Анри Мари-
Бейл (по-известен като Стендал), това е 
човекът. А пък аз, влизайки в стилисти-
ката на неговите (така любими!) 
художествени повторения, ще кажа: 
„Поезията на Ради Стефанов харесвам, 
харесвам, харесвам!...“ 

 

ПОЕЗИЯ, КОЯТО ГОВОРИ С 
ЖИВОТА 

 

д-р НИКОЛА БЕНИН 
 

Поетът върви по дирите на живота 
или бленува за неизживян, несбъднат 
живот, който не е нашият, но използва 
поетическите образи, за да ни каже, че 
може и така да се живее. 

Новата стихосбирка на Йордан Йор-
данов „Помилвани от чудо” снема в себе 
си свидни, интимни изживени мигове и 
същевременно визира представите му за 
истините и ценностите на битието. 

 

 
 

Така лирическите творби в нея будят 
редица размисли относно същността на 
живота и нравствените стожери, които 
го крепят и организират. 

Етичните норми на живеенето са ос-
новен мотив и в предишните две негови 
стихосбирки „Нежна съпротива“ /1994 
г./ и „Камък за птицата“ /2007 г./ 

Чрез общуването на творбите една с 
друга се осъществява приемствеността 
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на същностните и любими теми в него-
вата поезия. 

Новият поглед към света и живота 
помни предшественика си, а той, чрез 
пресътворяването му по един актуален 
начин продължава живота си в творчест-
вото на Йордан  Йорданов. 

В стихосбирката „Помилвани от чу-
до“ са опоетизирани с елегантност на 
постигнато поетическо майсторство 
множество мотиви, за да се открие чрез 
тях многоликостта на битието. 

Изкачил се на Дървото на живота, по-
етът мисли за спомените от своето 
минало, за своя роден край, преживява 
пленилата го любов, срещите му с пре-
дизвикателствата на живота. 

Той несъмнено е осъзнал същностна-
та истина в поезията - за да успееш да 
събереш в една стихосбирка множество-
то екзистенциални проблеми, трябва 
поетическа мяра, наситена с много пове-
че прозорливост, отколкото размисли. 

Има много нива на четене, чрез които 
може да бъде разбрана и съпреживяна 
тази стихосбирка и всяко от тях открива 
различни страни на богатия поетически 
свят на Йордан Йорданов. 

Той ни отвежда в миналото, в което се 
чувства уютно и чрез което реконструи-
ра важни случвания в живота му. Като 
всеки пътуващ човек в спомените, поетът 
има една опорна точка, от която тръгва и 
в която се завръща - родното място, кое-
то при него е свързано с духовно 
изживяване. Старото училище и новото 
читалище „Канев - Пробуда 1924“ са 
местата, представящи не толкова почит-
та към родното село Горно Абланово, 
колкото изконната връзка с културата и 
образованието в него. 

Йордан Йорданов се вълнува и от на-
чина на живот в настоящето. В творбите, 
посветени на актуални проблеми на 

живеенето, е проявена в най-голяма мяра 
гражданската позиция на поета. 

Той е непримирим към пошлостта, 
заблудата и несправедливостта в общес-
твото. Така например, посредством 
мотива от приказката на Ханс Кристиян 
Андерсен за „новите дрехи на краля” са 
разобличени сервилничеството и лъжа-
та. Помъдрял от срещата с библейските 
истини, Йордан Йорданов внушава чрез 
своята поезия идеята за важната роля на 
поета при разрешаването на тревожните 
въпроси на битието, за ролята на поези-
ята при осмислянето на смисъла на 
живеенето. 

Творбите не предлагат решение, не 
показват спасение; в тях се съдържа мо-
рал, но не са морализаторски. В тях има 
послания за праведен, честен, достоен 
живот, скрити зад сполучливо изграде-
ните образи и съответни метафори. 

Оттук, няма да сгрешим, ако кажем, 
че в стихосбирката „Помилвани от чудо“ 
е осъществено единство между житейски 
преживяното и библейски обмисленото. 
По този начин, всичко, което ежедневно, 
битийно е изведено в пространството на 
универсалното. Така поетът по естети-
чески начин изразява доверието в 
общочовешките ценности, подозрението 
към недъзите в света, презрението към 
пошлостта в живота, надеждата във вре-
мето.  

Казано по друг начин, той се опитва 
да създаде алтернативни ценностни 
светове, в които човекът да живее по 
законите на красотата и доброто. 
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ВДЪХНОВЕНИ ПОСЛАНИЯ 
 

СТОЯНКА БОЯНОВА 
МИНКО ТАНЕВ 
 

         Двуезичното издание Setu , Питс-
бърг, САЩ, май 2020, ISSN 2475-1359, 
публикува рецензия на Стоянка Боянова 
и Минко Танев „God-inspired messages 
from Joseph S. Spence Sr./ „Боговдъхно-
вените послания на Джоузеф С. Спенс-
старши за стихосбирката на Негово пре-
възходителство, посланика на мира и 
литературата, проф. д-р, Joseph S. Spence 
Sr. - световноизвестен, многократно наг-
раждаван поет и най-продаван автор. 

Техни мисли са на гърба на корицата 
на -  „Sincerely Speaking Spiritually”/ 
„Искрено духовно общуване”:  

„Това са велики думи на истински посла-
ник на литературата по света, приел 
Словото като своя мисия. Вдъхновени сти-
хове, които заслужават най-висока оценка, 
получили международни награди! Поезия с 
библейско звучене, фантастичен полет на 
мисълта, озарена Свише, продиктувана 
сякаш от Бог! Амин! - Стоянка Боянова и 
Минко Танев, международно признати пое-
ти, София, България." 

Рецензията е публикувана и в меж-
дународното списание за поезия, проза и 
изкуство Taj Mahal Review, Индия, том 
20, юни, 2020. 

       

 Боговдъхновените послания на 

Джоузеф С. Спенс-старши 
 

Стоянка Боянова и Минко Танев 
 

Стихосбирката „Sincerely Speaking 
Spiritually”/„Искрено духовно общува-
не” на Joseph S. Spence Sr. се появи в  

един  от най-драматичните периоди  за 
човечеството и света - пандемията 
COVID-19. Милиони хора се заразяват, 
хиляди умират. Книгата идва като пос-
лание Свише: да ни даде надежда, да ни 
изпълни с вяра и ни дари с любов. Неве-
доми са пътищата Господни. За 
любителите на поезията, за вярващи, 
отчаяни и вдъхновени, болни и здрави, 
за онези, които утре ще открият небес-
ната благодат, Joseph S. Spence Sr. отваря 
небесните двери. И отправя най-искрени 
молитви към Бог от свое и от наше име.    

Поезията му е с библейско звучене, 
фантастичен полет на мисълта, вдъхно-
вена и продиктувана сякаш от Бог! 
Думите са изпълнени с  всепроникваща 
енергия. Въздигат и възвисяват. Връщат 
ни изгубената хармония и целостта, 
изпълват ни с обич в нашия прочит. И 
ние резонираме с божествена чистота, 
излъчвайки позитивизъм. Така се чувст-
ваме съпричастни и включени във 
великата творческа мисия за издигане на 
човешкия род, за окуражаване и озаря-
ване на нашите помисли. Изначално 
ставаме съучастници  в съзидателните 
експлозии на Словото. Вливаме се в мо-
гъщия поток на астралните енергии, 
обливащи света.  

Изображението на корицата е безп-
рецедентно – небесните врати са 
разтворени, нахлува светлина ведно с 
Исус, устремен  да прегърне  земята с 
всички същества. И понеже „В началото 
бе Словото”, оттам избликват думи, под-
редени в молитвени стихове, които 
вътрешно ни озаряват.   

Книгата съдържа богато многообра-
зие откъм литературни жанрове и 
художествени похвати: ода, балада, со-
нет, свободен стих, шестстишия, танка, 
квадрини, хайку, сенрю, терцини, и дру-
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ги. Но всички те носят енергия и заряд 
на молитва, славослов към Бог и негови-
те творения. Авторът фиксира различни 
поетични форми, споделя повода за 
написване на някои творби и стихос-
бирката придобива познавателно и 
космогонично въздействие. Внушава ни: 
„Поетичните молитви в действителност 
са Божии думи, изречени в различна форма и 
стил за всеобхватно разбиране и са уникален 
ценен език на благодат и благоговение.”  

Обръща се към нас с неочаквано 
прозрение:  

„Мои хора, ако трябва да умрем, нека не 
е резултат от това, че не сме в състояние да 
служим на каузата за напредъка на човечес-
твото… 

Мои хора, ако трябва да умрем, нека не 
от гняв и отмъщение един спрямо друг, 
вместо да бъдем в мир и любов… 

Мои хора, ако трябва да умрем, нека не е 
от жажда или желание за правда и липса на 
Божие спасение, … 

Мои хора, ако трябва да умрем, нека то-
ва не е от липса на красиви песни, 
стимулирали душите ни с Божията любов, 
излъчвани от великолепни хорови гласове на 
нашите деца и внуци, потопени в нашето 
голямо културно наследство от мъдрост, 
знание, духовност и разбиране…” 

Звучат пророчески тези възгласи в 
днешния пандемичен свят. Велики думи 
на истински посланик на литературата 
по света, който прие Словото за своя 
мисия. Стихосбирката е апотеоз на Лю-
бовта към Бог. 

„Времето ти е дошло” ни дава надеж-
дата, че  Бог има план за всеки от нас и 
нашият живот „трябва да е нещо повече от 
обикновено съществуване.” В „Ние все още 
стоим”  призовава: „През всичко това, 
никога, никога Божиите хора не трябва да 
падат. Никога не падайте!” „Христос жи-

вее днес” повдига духа ни с вярата: 
„Христос, нашият Спасител, Живее днес. 
Неговата мощна сила се показва всеки ден. 
Неговата безкрайна любов е тук, за да оста-
не. Той живее днес по много начини. 
Христос, нашият Изкупител” Призовава 
ни да не забравяме как „Божията любов 
ни изведе от глина и до днес. По Неговата 
любов,   Той е грънчарят.”  

Преоткриваме коледната любов към 
семейството, към майката, бащата, мо-
литви за хора с различни заболявания, 
молитва за войниците,  за деня на баща-
та, за всички деца, молитва срещу 
самоубийствени мисли, за Деня на бла-
годарността, молитва за прекратяване на 
насилието в училищата.   

„Ако само” с болка ни припомня: 
„Ако само деца и родители се разбираха, 
нещата биха били чудесни на земята. Ако 
само децата биха проявили уважение, тогава 
нещата вероятно биха били перфектни.” 

Да осмислим посланията на Joseph S. 
Spence Sr. в  „Божията излъчвана светли-
на”: „Глави нагоре! Винаги дръжте главата 
си високо. Винаги гледайте към небето във 
времето и пространството. Неговата лю-
бов гледа към теб, през всичките седем дни 
излъчва всичко наоколо, докосвайки се до 
великото Му творение.”  

Sincerely Speaking Spiritually е една от 
най-възвисяващите книги,  призвана да 
ни върне към Бог и Божията благодат.. 
Както е казано: „Това са изречени и неизре-
чени думи за сетивата, копнеещи за по-
висок ред на сътворение.  Може да се очаква в 
свят на нестабилност, установяване на 
Божията стабилност чрез застъпване. Това 
е ценното разбулване на новооткрито отк-
ровение за висше съществуване на ума, 
тялото и душата…”  
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Биографична бележка на Джо-

узеф С. Спенс, Ст. 
 

Негово Пре-
възходителст
во, посланик, 
проф., д-р 
Джоузеф С. 
Спенс –
старши, ав-
тор на девет 
стихосбирки, 
изобретател 
на: Епула-
ерю, Седмото 

небе, Божите динамични стъпки и свър-
зани стихотворения в сонетен венец, 
докато изучава английска литература, 
творческо писане, поезията и африканс-
ка диаспора в университет, Уисконсин.  

Негови произведения се появяват в 
международни форуми: списания, анто-
логии, вестници, електронни издания и 
издания на американската армия. Пре-
подава в университета Bryant, в Stratton и 
университета Marquette, Уисконсин. 

Служил в американската армия, наг-
раждаван офицер от полеви клас. 

Назначен за посланик на добра воля в 
Арканзас, САЩ от губернатора Уилям 
Джеферсън Клинтън, (бивш президент 
на Съединените щати), за всеотдаен и 
безкористен принос в подпомагане сту-
дентите в университета на Арканзас, 
Литъл Рок.  

С множество награди от световни по-
етични организации, включително: 
Poetry Bard (UK), Independent Poetry 
Laureate (USA), Global Icon of Humanity 
and Spiritual Services (India), Ambassador 
of Humanity (Morocco), and Poetry Star, 
World Nation Writers Union (Kazakhstan). 

Той е въведен в различни международни 
общества на честта като: Golden Key 
International Honour Society, Phi Theta 
Kappa Scholastic Honor Society, National 
Technical Honor Society, Phi Theta Phi 
International Scholastic Honor Society и 
други.  

Провеждал е множество поетични 
семинари, литературни работилници и 
рецитали по цял свят. Негови стихотво-
рения са публикувани на: арабски, 
испански, китайски, африкански йору-
ба, японски, полски, френски, 
шотландски, галски, хинди, асам, бен-
галски, ямайски, патай.  

Той възприема бащиното си шотлан-
дско наследство, членува в шотландски 
поетични бардове - Робърт Бърнс Клуб, 
служи като резидент на поезията в шот-
ландското общество на Сейнт Андрю. 
Пребивава в Уисконсин, САЩ. 

Можете да видите сайта на SETU тук: 
http://www.setumag.com/2020/05/go

d-inspired-messages-from-joseph-s.html 
Разгледайте сайта на Taj Mahal 

Review: 
http://www.tajmahalreview.com/inde

x.php 
Може да видите сайта на „Sincerely 

Speaking Spiritually” на следния адрес: 
https://www.westbowpress.com/en/b

ookstore/bookdetails/801402-sincerely-
speaking-spiritually 

 
авторски превод: Стоянка Боянова, Минко 

Танев 
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http://www.tajmahalreview.com/index.php
http://www.tajmahalreview.com/index.php
https://www.westbowpress.com/en/bookstore/bookdetails/801402-sincerely-speaking-spiritually
https://www.westbowpress.com/en/bookstore/bookdetails/801402-sincerely-speaking-spiritually
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ФИЛОСОФИЯ  

И ОБЩЕСТВО 
 

ПАМЕТ 
 

СНИМКИ И СПОМЕНИ 
 

ВЕЛИЧКА ВЪЛЧЕВА 
 

В памет на баща ми  
Вълчо Андреев Костов Пандъров 

 
12.08.1943 г. – 29.03.2019 г. 

 

РАЗКАЗ ПО ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЛИЦА И  

СЪБИТИЯ 
 

Всяка вечер, когато издоеше козите, 
дядо Вълчо присядаше на големия бял 
камък, пред дървените стълби на къщата 
в Маджарово. Изваждаше торбичка с 
тютюн от пояса на кръста си. Завиваше в 
малка хартийка от вестник къс цигара и 
чакаше добитъка да си дойде от баи-
ра(планината). Баба Стана прецеждаше 
топлото мляко от бакърчето на големия 
чардак. 

Изведнъж от ъгъла изскочи малкият 
им внук, обиколи край него като вихър и 
изтопурка нагоре по стълбите. След миг 
се чу силния й глас: 

- Бягай, бягай бе Въле, немой /недей/ 
бърка в млякото, оти /защото/ съм го 
подквасила! 

Неспирният малчуган събираше 
каймака с голяма дървена лъжица, купе-
на от панаира в Малки воден. 

Малкият Вълчо беше взел не само 
името му, но и много му приличаше – 
същите лазурно сини очи, същите среб-

ристи косици, падащи над веселото му 
лице, покривайки високото чело. Голяма 
усмивка огряваше детското му личице, 
идваща от доброто му сърце – винаги 
готов да помогне на всеки. 

Докато обърне глава, да види какво 
става, малкият седна в скута му, сложи 
лявата си ръка на рамото му и каза : 

- Казвай пак, казвай за нашата земя… 
в Доганхисар, еееей там – и посочи с 
пръстче на юг, към хълмовете на Чатал-
кая. 

Лицето му грееше, над горната уст-
ничка белееше бяло мустаче от вкусното 
мляко. Слушаше унесено разказа на 
стареца, забравил за всичко наоколо. 

- Нашата земя, дядо, нашата… Да 
знаеш… никъде по света като нея няма. 
Вземеш пръстта в шепа, а тя ухае. Най-
хубаво мирише, където сеехме – черна, 
рохкава, мека. Хващаш я в шепа, а тя те 
гали. Толкова силна, че по две реколти в 
година жънехме. На лозето е по-червена, 
по-твърда, но такова грозде ражда, дядо 
– едро и благо (сладко) като смокиня. 

- Виж, на бостана е повече жълта, има 
карпузи, има кауне (пъпеши), по сладки 
от мед са. 

Детето слушаше притихнало, с ши-
роко отворени очи, повдигаше вежди и с 
неспирно любопитство задаваше нови 
въпроси: 

- Защо й казват „Горчивата чешма“ 
дядо, водата й горчива ли е? – на малки-
те му бузки изскачаха две тръпчинки. 

-Водата й Въле, е лек за душата, жива 
вода от нея потича.Пииеш, пииеш, а тя 
ти рани лекува, тези, отвътре…. , там, до 
сърцето. 

-Верно ли дядо, искам да пийна, и аз 
такава вода да опитам! 

- Вярвай ми, Въле, точно така е! 
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- Видиш ли, имам какво да лекувам! – 
и бързо вдигна на високо, крачето си, с 
ожулено коляно. 

На Горчивата чешма винаги имаше 
някой, идваха и хората и животните. 
Дядо Митю Джанков всеки ден караше 
на водопой над 100 овце. 

- Сто ли каза, дядо? – колко са много! 
… и започваше да брои на глас, като 
свиваше пръстчетата на ръцете си: 

- Едно, две, три….. девет, десет… о, 
много, много овце са ! 

- Далеч ли е дядо, казваш: 
- „Ще идем“, казваш, „ще идем“ – пък 

не ме водиш, и аз да видя нашата къща. 
Нашата къща, до Бялото море. 

- Защо му казват Бяло море? – Водата 
му бяла ли е? 

Как детската главица измисляше тол-
кова въпроси, на които стареца не 
можеше да отговори..??? Когато започ-
ваше да му разказва, една буца засядаше 
в гърлото му, секваше дъха му и едва 
преглъщаше, очите му се навлажняваха 
и той с мъка съдържаше сълзите си : 

- Слушай, дядо… 
Разказът му ги понасяше, сякаш с 

криле на сокол, над връх Белия Камен, 
на планината Китка, на запад към Мал-
ката река, над билото на планината 
Сустепе, над Габрувица. Извисяваше се 
през източния й склон, край Перилата, 
където перът жените, където срещна 
първата си изгора – Стана, висока, напе-
та мома. Завиваше през местността 
Бижурца, осеяна с цъфнали божури, 
през варовиковата кариера и варниците 
за печене на вар и тяхната Пандърова 
колиба за подслон. Извиваше полека 
край голямата вятърна мелница (Аба-
джиевата), през нагиздените като 
огърлица воденици на Малката река, 
над чешмата Кузна, над селското хори-

ще, където играеха хора на всеки праз-
ник. Издигаше се към блестящата 
камбанария на църквата „Света Богоро-
дица“, над българското училище „Св. 
Кирил и Методий“ на два етажа, плавно 
кацаше там, под Бърцето и се чуваше 
гласът му: 

- Там, под Бърцето, където на 09.09.1913 
г. аз, Вълчо Костов Пандъров, стоях на пози-
ция, заедно с дядо Митьо Саръкостов, сина 
му Вълчо, с Пейо Гърков, Георги Делиев, Ан-
гел Пандъров, Кирю Педев, Стаю Педев, Яно 
Туков, Яно Делимавров, Митрю Аркумарев, 
Недялко Беделев, Стою Шопов, Стамо Ми-
замов, Митрю Цървенилов, Стамо 
Армутлиев, и мерхамлийци. Водеше ни 
войводата Димитър Маджаров, който 
пристигна с малка чета от с. Мерхамли и с. 
Окуф. От България пристигна с чета и 
войводата Руси Славов. 

Селото се организирахме да се отбраня-
ваме от турския аскер. Бяхме останали 
малко хора, тъй като всички млади хора от 
селото ги взеха войници в армията и ги 
пратиха на Сръбския фронт. Начело изб-
рахме Ангел Карамитрев, Ивил Калоянов, 
Ангел Армутлиев, Петко Марков, всички 
от Доганхисар. Издаде се първата заповед, 
която гласеше: „Всички хора от трите 
околии Дедеагач, Гюмюрджина и Софлу да се 
подчиняват и изпълняват всички нарежда-
ния на установената власт.“ 

Така бе организирана охраната и отбра-
ната на създадената „Доганхисарска 
република и комуна.“ В общината стана 
среща между войводите и представителите 
на селото. Уточни се Маджаров да поеме 
охраната на границата по р. Марица, а Руси 
Славов да охранява границата с Гюмюрджи-
на, където се намираше щаба на турците. 
Ние, защитниците на Доганхисар знаехме 
позиция от Горната чешма, през Варатца-
та до чешмата Кючючка. Маджаров с 
четата си зае връх Варатца. Ангел Кара-
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митрев беше в района на чешмата Кузна, 
стреляше от един клонат бадем. Петко 
Марков пък беше във вятърната мелница на 
Бърцето. 

Оръжието ни беше маузерови пушки, но 
имаше и български берданки. Някой имаха 
мартинки. Пленените пушки от Явер паша, 
през есента на 1912г. при с. Мерхамли бяха 
маузери. Пушките бяха сбирщина. 

По обяд се зададоха – многоброен башибо-
зук, повече от 2500 човека, събрани от 
Гюмюрджина и другаде. От местността 
Липовица се разделиха на групи, настъпваха 
от планината в откритата местност, 
изложена на нашия огън. Турците бързаха с 
прибежки след невъоръжен турчин, с бели 
ръкави, искаха да се настанят в коритото 
на Малката река, където вече щяха да бъдат 
неуязвими за нашия обстрел. Ангел Кара-
митрев и Ивил Калоянов дадоха сигнал за 
бой с единични изстрели. Посрещнахме ги 
със силен, залпов огън. Турците дадоха много 
жертви и избягаха обратно в гората. Пак се 
опитаха втори път, ние ги отблъснахме, 
неуспяха. 

При третия опит бяха в гъста, много-
числена верига. Водеше ги турчин на бял 
кон. Препускаше с коня там, където верига-
та се огъваше, като викаше и крещеше. 
Падна от коня, прострелян от наш куршум. 
После турците пак се оттеглиха. Настана 
мъчителна тишина. Помислихме, че са се 
отказали и са се върнали назад. Но те изпол-
зваха хитрост – като отпред не можеха да 
пробият, опитаха да ни заобиколят от 
страни. 

Като видя, че турците заобикалят Ан-
гел, Петко Марков му стреля сигнално. 
Карамитрев разбра, изтегли се в селото, а 
после към Голямата река и балкана. Чухме 
честа стрелба в тила на четата на Маджа-
ров. Четниците бързо напуснаха позицията 
си, с бягане се насочиха към Илжицките 
чешми, през средата на селото към Сустепе, 

до Бялата чешма. Разбрахме, че турците са 
обиколили по течението на реката, далеч от 
обсега на нашия огън и се появиха в гръб. 
След изтеглянето на четата, стана обърк-
ване в нашите редици по линията чешмата 
Кузна, Вятърната мелница и Бърцето. 
Със силен бяг турците преминаха откри-
тото пространство и се скриха в коритото 
на Малката река, като се опитаха да ни 
обиколят от дясно. 

Петко Марков продължаваше да стреля 
за да даде възможност всички наши хора да 
отстъпят. Аз бях в окопите на вятърната 
мелница, чаках го до вратата. Той излезе от 
вратата и ми каза: „Бягай!“ – и изчезна по 
улиците на селото. Аз продължих по билото 
на Бърцето да бягам по посока на Кишкови 
гробища. 

Когато отстъпвахме падна пронизана 
от случаен куршум баба Райковица до Ман-
тарови лозя. Така си остана. Изядоха я 
кучетата (това не го каза на глас, само си 
спомни какво беше останало от клетата 
старица). Падна убит дядо Ангел Чикъров. 
А дядо Иван Петелчев, стар и сляп, револю-
ционен деец и общественик, неведнъж 
спасявал селото, останал с бабата си в къщи, 
пада убит от удар с приклад на пушка, нане-
сен му от турчин след навлизане в селото. 
Падна на Бърцето 70 годишния дядо Митрю 
Саръкостов, четник от първата чета на 
Петко войвода. Загина с пушка в ръка, със 
смъртта на храбрите. 

Старецът вдигна трепереща ръка, из-
бърса капките, стичащи се от високото 
му чело и погали русата главица на дете-
то. В ушите си той „чуваше“ пукота на 
пушките, свистенето на куршумите, 
взрива от единствената им ръчна бомба, 
направена от Стамо Челеков, хвърлена в 
коритото на реката, за да не ги обкръжат 
турците. 

Пет часа продължи отбраната на До-
ганхисар. През това време цялото 
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население – жени, деца и стари хора се 
скриха в местностите: Оршки дол, Сус-
тепе и малка част в Косдере. 

Старата му родна къща, под Бърцето, 
до параклиса св. Григорий, изгоря цяла-
та, когато турците на 09.09.1913 г. 
нападнаха селото. Ограбваха къщите, 
откарваха добитъка и запалваха къща 
след къща, махала след махала, три дни 
поред. От местността Сустепе, заедно с 
други въоръжени защитници, гледаха 
големите огнени езици, виещи се от по-
жара. Почерняваха уличките, една след 
друга, потъна в пепел китното българско 
село Доганхисар. Заедно с къщата изгоря 
и се почерни сърцето му – първородният 
му син Коста – малко, златокосо ангелче 
се загуби, не можа баща му да го наме-
ри… Колко време го търси и по планини 
и по села…. Все надежда имаше, че ще го 
прегърне отново…  

Не го намери, но намери майка си, 
Мария, посечена от турския ятаган. Ня-
маше ги нейните осем братя – орли, да й 
помогнат, и той, синът й, не беше при 
нея, участваше в отбраната на Доганхи-
сар. Ето минаха 35 години вече, а 
гледката изплува пред очите му толкова 
ясно, като, че ли беше вчера. Милата му 
майчица, лежеше на една страна, до 
едно пърнарово дърво, а двете й ръце 
държаха одеалцето на малкия му син, 
сякаш някой го бе изтръгнал от нейната 
прегръдка. Кънтяха в главата му послед-
ните й думи, извикани към снаха й: 
„Бягай , Стано, бягааааайй….!!!!“, които 
спасили жена му Стана, и тя успяла да 
избяга от турците. 

Къде ли не търсиха малкия Коста, ко-
го ли не питаха, от село на село ли не 
разпитваха… ден след ден , година след 
година…. Остана само спомена за ус-
михнато му личице, с две големи, 

дълбоко сини очи, и меки косици, бели 
като памук….. 

- Я, сълза имаш? – учудено рече мал-
кият Вълчо. 

Думите на детето го върнаха обратно 
на белия камък, на който седяха. 

- Защо плачеш, дядо? – втренчи очи, 
гледайки към него със събрани вежди. 

- Така ти се е сторило, Въле, от вятъра 
е…. 

Момчето се надигна и с малката си 
ръчичка избърса сълзата на стареца, 
отронена от душата му. 

- Но, дядо, виж, няма вятър – учуди се 
момчето, близна показалец и вдигна 
ръката си високо към небето : 

- Виж, нищо не духа?! 
- Е, Въле, значи тогава от времето ще 

е, сигур ще почва да вали!… 
 

Снимки и спомени за героите и 

местата в разказа 
 

 
 

Снимка 1: Камъкът пред къщата на Вълчо 
Костов Пандъров, в Маджарово 
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Това „чул“ големият бял камък, пред 
дървените стълби на къщата в Маджаро-
во, някъде към 1947 г. Какво ли още 
можеше да разкаже, само ако можеше… 
Тогава дядо Вълчо вече бил изгубил на-
дежда, че ще се намери изгубеният му 
първороден син – Коста Вълчев Пандъ-
ров, дете на около две годинки. Дали 
някога ще се намери? Надявал се той, 
надявал се... Дядо Вълчо до края на дни-
те си не можа повече да види родната 
земя в Доганхисар, а малкият Вълчо ни-
кога не видя родната земя на дедите си.  

Ако питате за камъка, той и сега си 
стои там, в Маджарово, пред къщата на 
дядо Вълчо, която сега е станала къща за 
гости „Старото гнездо“. В Доганхисар, 
пред къщата на Коста Пандъров, под 
Бърцето, която е изгорена от турците, 
след 1913 г. също е имало голям камък 
(сведение от леля Теодора, сестра на 
дядо Андрея). 

 

 
 

Снимка 2: Камъка от Доганхисар 
 

След пожара от 1913 г. Вълчо, жена му 
Стана и баща му Коста, строят нова къ-
ща в Черкезова махала, най-новата 
махала в селото. Когато се връщат през 

1941 г. в нея живеят други хора. И днес 
къщата стои там, в Черкезова махала, 
близо до параклиса св. Атанас и Или-
нонче геран, и в нея живее жена, която се 
казва Урсула. 

Георги Делиев /Делигеоргиев/е ро-
ден в Доганхисар, участник в четата на 
Димитър Маджаров, починал 01. 01. 1963 
г. в с. Орешец. Баща му – Андрей Делиев 
/Делигеоргиев/ бил убит от побой в 
затвора в Гюмюрджина, около 7 януари 
1923 г, според книгата на Кирил Бакър-
джиев „Доганхисар – градец по чужди 
земи и брегове“, и спомени за родова 
памет /по разказ на Христина Делиева/. 

Неговият дядо, Георги Делигеоргиев 
/1843 г. – 1909 г. /, баща на баща му Ан-
дрей, е един от първите ятаци на 
Капитан Петко Войвода. Бил е овчар, 
при чиято кошара се е събирала и е би-
вакувала четата на Капитана, според 
книгата на Борис Колев „Легендарният 
Капитан Петко Войвода“. 

 

 
 

Снимка 3: Калина Делигеоргиева 
 

Калина Делигеоргиева е родена в До-
ганхисар, починала 1948 г. в Маджарово. 

В началото на моето издирване тръг-
нах от думите на дядо ми – Андрея 
Вълчев Пандъров, (които бях запомнила 
като дете), че неговият прадядо е вуйчо 
на Капитан Петко Войвода. 
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Снимка 4: Стана Андреева Пандърова 
/Делигеоргиева/ 

 

От смъртния акт на прадядо Вълчо 
Костов Пандъров намерих името на 
майка му – Мария.  
 

 
 

Снимка 5: Родословното дърво на Калояно-
вия род от Доганхисар 

 

Мария Петкова Пандърова /Кало-
янова/ е дъщеря на известния мюдюрин 
(представител на селото пред турските 
власти) Петко Калоянов, който е вуйчо 
на Капитан Петко Войвода. 

За Калояновия род от Доганхисар 
има книга на Руска Делчева-Праскова и 
Стоян Георгиев Пандъров: „Истории на 
българския поробен народ в Беломорска 
Тракия“. В нея не е написано нищо за 
Мария Калоянова, тъй като тя е убита 

през 1913 г., а издирването е правено 
около 1980 г., когато синът й – Вълчо, 
вече е бил починал, и не са открити нас-
ледници, които да разкажат. 

В архива в Хасково има оставено го-
лямото родословно дърво на Калояновия 
род и копие от книгата на Руска Делчева.  

Използвани са факти от книгата „Ре-
публика Доганхисар – Градец Защита и 
разгром“ на Кирил Бакърджиев и Мария 
Бакърджиева. 

 

 
 

Снимка 6: „Горчивата чешма“, за която се 
говори в разказа. 

 

 
 

Снимка 7: Карта на Доганхисар от Стою 
Петков Герджиков 

 

Материалът е препоръчан от д-р Веселина 

Узунова, РИМ-Хасково 
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ПОРТРЕТ НА Д-Р РАЙКО 
ДАСКАЛОВ                     

 

ЧАСТ ПЕТА   
 

Дипломатическа дейност      
 

5 май 1923 г… На гара София е шум-
но от изпращачи. Сърдечна раздяла на 
Райко с приятели и близки, между които 
Ц. Церковски, Спас Дупаринов, Петър 
Янев и група земсисти. В дипломатичес-
кото купе на влака за Прага е настанено 
цялото  семейство…  Райко Даскалов се  
качва малко преди потеглянето.   

Невена е неспокойна, вижда зад ус-
михнатото лице на съпруга си 
угриженост, а той мълчаливо е вперил 
поглед към входа на гарата. Очаквал е 
може би още някой да го изпрати… Кой 
ли ще да е бил? Когато свирката изсвир-
ва и колелета на влака се отцепват от 
релсите, Невена забелязва, как една сълза 
се отронва от лявото  око на Райко и 
потича по угриженото му лице. Мълча-
ние… Не го разпитва, не го изважда от 
дълбоката му угрижена мисъл. Само 
една сълза и нищо друго, всичко от из-
миналите и предстоящи  събития 
събрани в нея.  

Невяна Даскалова, вярна съратничка 
и съпруга. Произхожда от богато буржо-
азно семейство. След омъжването си, тя 
прегръща идеите на Райко и неотстъпно 
върви до него. И когато той приема  
дипломатическото поприще – извънре-
ден пратеник и пълномощен министър в 
Прага, тя, заедно с двете си невръстни 
деца Стефан и Светла го последва. Не-
вяна Даскалова играе важна роля в 
неговия живот, като политик и държав-
ник. Оглавява секцията на жените в 

Земеделския съюз /БЖЗС/. Близки ней-
ни съратнички са Исечка Янева, Невена 
Ялмазова,  Севдалина Церковска, Райна 
Лопардова, г-жа Дупаринова и др. След 
Деветоюнския преврат, благодарение 
секцията на жените, се запазват структу-
рите на Земеделския съюз в страната. 

Изпращането на видния земеделски 
политик в Чехословакия  е израз на ува-
жение към тази страна. Прага е център, 
където могат да се установят контакти 
със западните страни и  Международно-
то аграрно бюро. Райко Даскалов запазва 
депутатския си мандат – белег, че той 
може да се върне в управлението на 
страната и израз на връзката му със Зе-
меделския съюз. 

Опозицията ликува – злият гений, 
злият ум го няма, но всички признават, 
че Даскалов е крупна политическа лич-
ност в Земеделския съюз.  

Доволни са и представителите на 
Международната комисия по репараци-
онните въпроси у нас западните 
дипломати. Човекът, който много пъти 
аргументирано беше спъвал техните не 
до там справедливи искания, вече го 
няма. 

Единственият, който може да осуети 
замисъла  за събарянето на селската 
власт, вече е вън от страната. Неговите 
бързи реакции, енергия, завидното му 
влияние сред селските маси биха пре-
дотвратили навреме готвения преврат за 
сваляне на Земеделското правителство от 
власт. Достоверни източници твърдят, че 
веднага след заминаването на Райко 
Даскалов за Прага, Военният съюз прис-
тъпва по-уверено към подготовката  за 
преврат. 

В Прага Райко Даскалов не губи вре-
ме. С присъщата си енергия успешно 
навлиза в новите си задачи и усърдно 
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започва да ги изпълнява. Веднага под 
негово ръководство и редакция започва 
да излиза Бюлетин на българската лега-
ция, в който той често публикува статии 
по политически въпроси и икономичес-
ки анализи. Бюлетинът е търсено 
издание  както от наши, така и от външ-
ни журналисти и специализирани 
институти. В него се коментират въпроса 
със Западна Тракия, тежкото положение 
на бежанците, изтъква се, че Тракия е 
древна българска земя с чисто българско 
население, което брутално се прогонва 
от там. Даскалов изтъква, че българското 
правителство прави усилия бежанският 
въпрос да се разреши по мирен начин с 
Гърция. Обръща се с писмо до чешкия 
министър на външните работи Бенеш, в 
което го информира за гнета на гръцки-
те власти спрямо българското население. 
Въведен е режим, който застрашава живота 
на нещастните ни сънародници. Този режим 
става от ден на ден все по-непоносим и по-
жесток! 

Райко Даскалов свиква конференция 
по повод гръцко –турския договор, кой-
то допълнително усложнява достъпа на 
България до Бяло море. Апелира за съ-
действие на Чехословашкото пра-
вителство по този въпрос. Продължава 
да следи заключителния етап на Лозанс-
ката конференция, подозирайки, че този 
въпрос след нея ще бъде затворен за ви-
наги, и настоява България да не 
пропусне своя шанс, „а  Стамболийски  да 
подкрепи с личния си престиж тезата на 
България”. 

Не престава да полага усилия, за да 
спечели важни стопански организации 
за сътрудничество с България. Да печели  
контакти с югославски, гръцки и румън-
ски дипломати, да подобрява отно-
шенията с тях и съглашенските държави, 

особено с Франция, без да пренебрегва 
победените страни. Що се отнася до 
успехите на Мусолини и разпространя-
ване „кафявата чума” в Германия,  той 
отправя предупреждение към чехосло-
вашките управници: „Италианските 
фашисти подкрепят враговете на демокра-
цията в България, ще ги подкрепят и в 
Чехословакия. 

Въпреки, че Райко Даскалов нямаше 
дипломатически опит, за краткото време 
на заеманата си длъжност /извънреден 
пратеник и пълномощен министър в 
Чехословакия/ е положил усилия да 
извоюва небивал международен автори-
тет за България, въпреки воя на 
българските чакали от опозицията. Хра-
нейки патологична злоба към него, те 
спъваха всичко полезно, което той пра-
веше за България.  

Подготовката за преврата върви с 
усилен ход, но „злият гений” е жив. По 
нареждане на ВМРО е изпратен наемен 
убиец да го ликвидира, но той взема 
парите и с тях избягва в Америка. От там 
пише писмо на баща му в Бял черква, 
наредиха ми да убия сина ти, но аз такъв 
чист човек не мога да убия” Преврат е из-
вършен на 9 юни 1923 г. затова и остава в 
най-новата българска история, като Де-
ветоюнски преврат.  

Преврата срещна съпротивата на на-
рода. Той заварва Райко Даскалов в 
Германия. Веднага се връща в Прага и 
застава начело на задграничното земе-
делско представителство.  

Свиква пресконференция, на която 
оповестя, че продължава да бъде предс-
тавител  на законното земеделско 
правителство на страната си. 

Още на 10 юни правителство на 
Александър Цанков го отзовава от зае-
маната длъжност. Той отказва, с мотива, 
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че е назначен от законното земеделско 
правителство и само то може да го отзо-
ве. Чехословашкото правителство също 
отказва да предаде българския дипло-
мат, тъй като не признава 
правителството на Цанков. В България 
народът се противопоставя на преврата-
джиите. Страната е пред гражданска 
война. Райко Даскалов смята, че не тряб-
ва да се пролива повече българска кръв. 
Сърбите му предлагат военна подкрепа, 
за да върне властта на законното земе-
делско правителство. „Този въпрос ще го 
реши българският народ.” – отговаря той.  

Отново Райко Даскалов  съумява да 
бъде полезен за България. Отговаря 
компетентно на зададените въпроси и с 
присъщата си самоотверженост брани 
Стамболийски от клеветите в българския 
печат. На питането дали ако БЗНС си 
върне властта, България ще стане репуб-
лика, той отговаря: „Династията на 
Кобургите не може да остане в България. 
България ще стане Република“. На 12 юни 
Стамболийски е още жив, нищо не е 
загубено и той изпраща телеграми до 
превратаджийското правителство, с кои-
то се опитва да посочи път за 
възстановяване на законността, без да се 
пролива повече кръв. Той е наясно с 
трагичното положение в България, но 
всячески се стреми да запази законния 
министър председател. По негова пре-
поръка, посолството ни в Париж отправя 
писмо до френското правителство да се 
застъпи за запазване живота на Ал. 
Стамболийски.  

Изпраща телеграми до всички бъл-
гарски легации да не влизат в контакт с 
узурпаторското правителство, да не от-
говарят на запитванията и да изпълняват 
само неговите нареждания, да го държат 

в течение за всичко, което е свързано с 
интересите на България.  

За убийството на Александър Стам-
болийски научава след два дена от 
Парижкия печат. Това е съкрушителен 
удар за него, неговия верен другар е 
мъртъв, но не се отдава на жалби и вай-
кания. Той все още държи в ръцете си 
земеделската власт и контролира поло-
жението.  

Още същия ден изпраща телеграма 
до София и легациите в Париж, Берлин, 
Будапеща и Белград: „Стамболийски, 
могъщият и несъкрушим гений на нова Бъл-
гария – не е между живите. Угасна един ярък 
фар, престана да тупти едно велико, благо-
родно и състрадателно сърце. Спи спокойно в 
хладния гроб, велики и незабравими народни 
трибуне! Напусто ликуват патрициите, че 
са убили българския Тиберий Гракх.” А как-
во искаше  Стамболийски: да направи 
мирен преход, не като вземе от богатите 
и даде на бедните, а като даде възмож-
ност на бедните сами да се организират 
и подобрят жизненото си равнище и с 
това да положат основите на едно ново, 
по-справедливо общество. Той защита-
ваше идеята за южнославянска феде-
рация, с която да се противопостави на 
националистическите стремежи, деста-
билизиращи балканските народи и да 
бъде преграда за външни грабителстве-
ни домогвания. Благодарение на него, 
онеправданото от всички власти българ-
ско село, зае тогава централно място в 
историята на България. В задграничното 
„Земеделско знаме” Райко Даскалов 
публикува прочувствена статия посвете-
на на Стамболийски: „Великият 
реформатор, за когото историята на све-
товната демокрация ще отреди в своите 
страници едно от най-бележитите си мес-
та, се връща в лоното на небитието… 
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Легендарният селски герой… падна сразен 
от Злобата и умопомрачението на дивата 
реакция.  

Без да се бави, Райко Даскалов търси 
съдействие за останалите живи дейци на 
разбитата земеделска организация. Иска 
среща с чехословашкия президент Ма-
сарик, но не я получава. Тогава му 
написва писмо, с молба да ходатайства 
пред превратаджийското правителство 
за прекратяване на терора в България. 

Цели две седмици  Райко е още с раз-
вързани ръце и прави всичко възможно 
за умиротворяване на обстановката 
спрямо земеделските дейци, но на 23 
юни 1923 г. Чехословакия официално 
признава правителството на Александър 
Цанков, признават го Югославия и Ру-
мъния. Ал. Цанков с телеграма до 
чехословашкото правителство известява, 
„че Даскалов представа да се счита от нас за 
посланик и новият дипломатически предс-
тавител е проф. Д. Михалчев”. Райко 
Даскалов напуска легацията, но не и 
Прага. Вече като политически  изгнаник 
оглавява „Задграничното представител-
ство” на БЗНС, което си поставя за задача 
да представлява Земеделския съюз пред 
външния свят и да обединява земеделс-
ките сили вътре в страната. В създалата 
се трагична ситуация в която са изпад-
нали земеделците в страната, зад-
граничното представителство да правят 
всичко възможно за спасяване живота 
им.  

Райко Даскалов многократно е пре-
дупреждаван за готвеното покушение 
над него, но той нито за миг не престава 
да информира световната общественост 
за това което се върши в България. Не 
престава да вдъхва вяра в членовете на 
БЗНС за да не се разтури организацията, 
или да се разцепи на фракции. 

В архива на Министерството на вън-
шните работи на Франция се съхранява 
писмо от 8 август 1923 г., което Райко 
Даскалов е искал лично да връчи на ми-
нистър председателя Раймон Поанкаре. 
Ето текста на писмото: 

„Господин Председателю на министерс-
кия съвет, 

Критичните, почти трагични минути, 
които изживява понастоящем моята Роди-
на, ме принуждават, въпреки най-дълбокото 
ми желание да не накърнявам с нищо нейна-
та чест, да предоставя на височайшата 
преценка Ваше превъзходителство по-долу 
изложените факти, потвърдени от най 
достоверни източници. които получавам 
всекидневно  от България.  Моят незабравим 
шеф и приятел Стамболийски бе убит по 
на-трагичен начин.Убийците са се гаврили с 
трупа му, след като са го подложили на 
изтезания, които могат да се сравнят един-
ствено с изтезанията на първите 
християни. Голям брой депутати, журна-
листи, учители, офицери и селяни, които 
са членували в земеделската партия и които 
имаха смелостта да останат верни на па-
метта на своя вожд, са имали същата 
участ. 

Терорът, който вилнее понастоящем 
срещу задържаните в Българските затвори 
привърженици на Стамболийски, надхвърля 
всяко въображение. По заповед на правител-
ството много от задържаните, предимно 
тези, които са играли известна роля в сва-
леното от власт правителство, са били 
освобождавани, за да бъдат веднага  след това 
предавани на македонските комитаджии, 
които са ги избивали без съд и присъда по-
най жесток начин. 

В името на Човечността, в името на 
Справедливостта имам честа да се обърна 
към Ваше превъзходителство, достойният 
представител на една велика и великодушна 
нация, за да го помоля да благоволи да се 
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застъпи пред българското правителство, за 
да бъдат прекратени веднъж за винаги  всич-
ки тези издевателство, които накърняват 
честта и престижа на българския народ. 

Писмото е написано на чист френски 
език и подписано  саморъчно от д-р Рай-
ко Даскалов.  

Активната му дейност не престава, 
въпреки предупрежденията, които му 
отправят приятели и врагове. ВМРО е 
озлобено и открито го предупреждава, 
че ще изпълни смъртната присъда.  

На 24 август 1923 г. той отправя Позив 
към българския народ и сдружените 
земеделци, обнародван във вестник „Зе-
меделско знаме”. В него той изтъква, че в 
продължение на три години БЗНС е бил 
лечител на тежките рани, нанесени от 
войнолюбивите управници. Призивът е 
пространен и съдържа „ефикасните спа-
сителни реформи, благоприятното 
споразумение по репарациите, водената 
политика за мир и разбирателство със съ-
седните държави”.  

Въпреки клеветите, които узурпато-
рите сипят върху него, вътре и вън от 
страната, че е „разбойник, престъпник, 
болшевик, политически злосторник, твърде 
опасен индивид” и редица още негативи, 
печели симпатизанти и привърженици 
сред демократичната общност.  

ВМРО се заема с изпълнение на по-
кушението. Изпраща Йордан Цицонков, 
който на 26 август 1923 г. причаква Райко 
Даскалов, когато той излиза от дома си в 
Прага, на ул. Холечкова”, извикан по 
спешност,  за да се срещне с пратеник от 
Българея. Чешкото правителство е оси-
гурило охрана на дипломата-изгнаник, 
но убиецът притичва и стреля от упор. 
Три куршума го пронизват, единият е 
смъртоносен. Убиецът е заловен и жес-
токо бит от насъбралото се множество. 

Райко Даскалов по спешност е закаран в 
болница. Три часа лекарите се борят за 
живота му, но аортата е разкъсана и 
кръвта му изтича. Когато лекарите го 
запитват „защо те простреляха”, той с 
последни сили отговаря – „защото рабо-
тих за България!“ 

Модерният български държавник, 
реформатор, законодател, икономист, 
философ, борец за републиканско уп-
равление на България, умира на 
операционната маса в пълно съзнание 
на 36 години. Народът го оплака, поети-
те го възпяха в своите стихове, а 
историята го увековечи с прозвището: 
Легендарен герой от Владая.  

Чехословашкото правителство  го 
погребва в страната си с почести като 
държавник. По-късно, през 1946 г. кости-
те му са пренесени в България и 
погребани в  Централния парк на Со-
фия, под бяла мраморна плоча. 

А какво става с атентатора, Йардан 
Цицонков? Той е оправдан по не изнесе-
ни лъжливи сведения, но не и освободен. 
Чешката общественост се надига. Въз-
мущението обхваща и Чешката 
прокуратура. В Табор, легендарната 
столица на селското движение с водач 
Ян Жижка,  бе свикан национален събор, 
където делото на убиеца Цицонков, с 
истинското му име – Атанас Николов се 
разглежда отново. Един млад чешки 
адвокат, д-р Ярослав Срански, ще  брани 
честа на „един славен български политик”, 
без да вземе нито лев за това. В заседа-
телната зала се говори за кръв и 
убийства не само за д-р Райко Даскалов, 
но и за Ал. Стамболийски, Александър 
Димитров, за д-р Спас Дупаринов, Петко 
Д. Петков, Крум Попов и др.  Последни-
те дни на октомври  1924 г., Табор живее 
с това, което става в съдебната зала. Хо-
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рата искат справедливост, искат Табор да 
не засрами историята си. Отдъхват си, 
когато съдебните заседатели обявяват 
присъдата: „Двайсет години строг тъм-
ничен затвор”, като присъдата се 
подсилва с една четвърт от годината 
пост и всяка година, в деня на покуше-
нието, 26 август, убиецът да бъде 
поставян в специална тъмна камера! На 
това той не издържа и само след година 
се обесва в килията си. 

 
Обрисувах портрета на д-р Райко 

Даскалов в кратки щрихи, като заимст-
вах от спомените на  близки и роднини  
на  д-р Райко Даскалов, на очевидци и 
това което написаха за него: д-р на и. н. 
Димитрина Петрова, д-р на и. н. Ивет 
Чорелов и писателя земеделец Паун 
Генов, за да се знае от идващите поколе-
ния и не се забравя това, което той 
извърши за просперитета на България  и 
неговия трагичен край. 

 

Статията подготви и  
предостави за публикуване ЖИВКА ТАНЧЕВА 

 

Ползвана литература: 
проф. Димитрина Петрова, доктор на истори-

ческите науки 
 

СПИСАНИЕ "ЧИТАЛИЩЕ" 
НА 150 ГОДИНИ 

 

ЙОРДАН КОЖУХАРОВ 
 

През 1870 г. в Цариград излиза бр.1 
на сп. „Читалище“ под редакцията на 
Марко Балабанов. Като негови създатели 
трябва да се посочат още Лазар Йовчев, 
Тодор Икономов, Петко Р. Славейков, 
Стефан Бобчев, Драган Цанков и др. 
Издава го българското читалище в Ца-
риград. Излиза до 15 септември 1875 г., 
два пъти месечно.  

 
 

 
 

сп. „Читалище“, бр.1/1874 г., библиотека 
град Перущица 

 

Печата се в печатницата на в. „Маке-
дония“. Спряно е след Априлското 
въстание. Възстановено е след Освобож-
дението. И пак продължава да бъде 
място за изява на българските писатели. 
А така също на страниците му  се появя-
ват произведения на Омир, Пушкин, 
Шилер, Шевченко... 

В наше време дългогодишен негов 
главен редактор е Петър Динчев. Да 
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припомним,  че той е роден в с. Патри-
арх Евтимиево, но е отрасъл и завършва 
средното си образование в Асеновград, а 
висше - в СУ „Св. Климент Охридски“ – 
българска филология. Издал е 29 книги 
и е получил множество награди. Негови 
творби са излизали в Австрия, Беларус, 
Молдова, Куба, Полша, Русия, Украйна, 
Унгария. Член е на СБП и СБЖ. През 
месец май 2018 г. беше удостоен със зва-
нието "Почетен гражданин на 
Асеновград".  

Във връзка със 150-годишнината от 
създаването на сп. „Читалище“, фонда-
ция „Читалище – 1870 г.“, София, 2020 г. 
издава поетична антология "Възрожден-
ски пориви".  

 

 
 

Авторски колектив: гл. редактор – 
Петър Динчев, редактор Нико Стоянов. 
На корицата - портрет на Марко Бала-
банов, основоположник и първи гл. 
редактор на сп. „Читалище“. Художник 
– Димо Троянов. 

След емоционалното въведение "Ду-
ховно въздигане" от Петър Динчев, като 
гл. редактор на Антологията, следва, пак 
от него, прекрасен сонет, озаглавен 
„През времето“.  

 
 

А на 237-те страници в поетичната 
антология са намерили място 65 автора 
от различни поколения. Ето някои от 
тях: Боян Ангелов (председател на СБП), 
Георги Драмбозов, Димитър Златев, 
Иванка Янкова (от Асеновград), Матей 
Шопкин, Минко Танев, Петър Динчев, 
Стоянка Боянова и т. н. 

В уводното си послание „Духовно 
възвисяване“ Петър Динчев сочи и акту-
алните  проблеми на списанието: „И най-
дълголетното българско издание едва оцелява 
от сполетелия го недоимък. Но литератур-
ният кръг „Читалище“, създаден от него, 
продължава да крепи талантите. Доказа-
телство за това е и този поетичен сборник, 
посветен на 150-годишнината на списание-
то. И дай, Боже, по-добри времена, за да 
стане тази подкрепа още по-силна, още по-
плодотворна.“ 

Да прибавим към казаното по-горе от 
Петър Динчев и нашето най-сърдечно 
пожелание: „Дай, Боже, за 150-
годишното сп. „Читалище“ да настанат 
по-добри времена.“ 
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ПОЗИЦИЯ 
 

ЕДИН ДЕН РАВЕН НА ГОДИНИ 
 
Как превеждах на двама земеделци 

да разкажат за лагера Белене на жур-
налисти от БиБиСи 

 

ТЕОДОРА КОПЧЕВА 
 
В средата на юли в и около Белене е 

много горещо.  
В средата на юли в и около Белене 

има и изключително много комари. 
Днес освен горещината и комарите, 

по брега на Дунав се виждат плажуващи 
хора, има даже джетове, моторни лодки 
и всички останали екстри, които пред-
полага лятото. 

 

 
 
Професионално и лично пътувам 

много из България. Но, признавам, стъ-
пих в Белене за първи път в средата на 
юли 2020 година. Гледката от брега на 
Дунав към едноименния остров за мен се 
оказа машина на времето. Като преводач 
и организатор на екип на БиБиСи (ун-
гарския офис) в Будапеща на брега се 
запознах с Тако Караиванов и Цветко 
Георгиев. Чужденците заснемаха доку-
ментален филм по книгата на Ник Торп 

„От Черно море до Черна гора”. С Ник 
се запознах преди 9 години, когато пъту-
ваше, за да пише книгата си. Сега заедно 
с режисьор и оператор пътуваше по съ-
щия маршрут, за да претворят книгата в 
документална лента.  

И така Тако и Цветко се превърнаха 
за мен в герои. Тези достолепни възраст-
ни мъже пропътуваха разстоянието от 
Хасковско и от София, за да се срещнат с 
журналистите и да разкажат нерадост-
ното си минало в лагера Белене, 
поискаха за пореден път да се чуе гласа 
им, защото, да, комунизмът и неговите 
издевателства не трябва да бъдат забра-
вени, въпреки че преди 5 години 
родните ни депутати отказаха да ги 
включат в учебниците по история; даже 
обратното, знанието за тях трябва да се 
предава от поколение на поколение; те 
трябва да бъдат изучавани, участниците 
– да бъдат разобличавани и да понесат 
отговорността си; и да, така наречената 
лустрация е жизнено необходима, ако 
искаме родината ни, макар 30 лета след 
89-та, да тръгне напред… 

 

 
 

Един ден в компанията на Тако Ка-
раиванов и Цветко Георгиев, който ми се 
стори дълъг поне няколко години – най-
малко толкова, колкото са изкарали като 
затворници в най-жестокия комунисти-
чески лагер в България, на остров 
Белене. И не по причина на извършени 



Списание „Картини с думи и багри” брой 3/2020 

 

72 

 

тежки криминални престъпления, а 
защото са защитавали изконно човешко 
право – да продължат да работят бащи-
ната си земя… 

Всички се събираме в хотела пре-
дишната вечер, имаме време само за 
запознаване и да си пожелаем спокойно 
вечер. На другата сутрин се приготвяме 
и се отправяме към охранявания вход на 
острова… Следват проверки на лични 
документи (понастоящем на остров Бе-
лене съществува действащ затвор) и 
потегляме пеша по тясната ивица, свърз-
ваща град Белене и едноименния 
остров… и някак естествено спомените 
на Тако и Цветко нахлуват в съзнанието 
им, и някак тъжно и интересно ми става 
да ги слушам – млади момчета, единият 
далеч преди да навърши 20… днес бихме 
казали, тийнейджъри… прашния път 
към бившите страховити обект 1 и обект 
2 извиква още спомени – за тежък физи-
чески труд, за безпричинни унижения, 
за непосилен глад, за непредизвикани 
мъчения, за края, за излизането от лаге-
ра, за днешния ден… 

Тако и Цветко се превърнаха за мен в 
герои за втори път в рамките на едно 
денонощие.  

 

 
 

Тези достолепни възрастни мъже 
предизвикаха у мен въпроси – те двамата  
станаха за мен символ на потенциала на 
България в средата на миналия век, по-

рутените сгради на бившия лагер започ-
нах да виждам като символ на 
разрушената си вяра, че след края на 
комунизма предстои промяна, обрасли-
те с бурени зидове са обраслия ми с 
каузи, протести, идеализъм и реалности 
ум… 

 

 
 
Тако и Цветко са оцелели от Белене в 

името на идеалите си, но къде са днес 
идеалите им? Ние знаем ли достатъчно 
за комунизма, мъченията и мъчителите? 
Направихме ли нещо, за да променим 
живота си към по-добро? Еволюирали ли 
сме от средата на миналия век до сега? 
Да? В каква посока – назад или напред? 
Ще съхраним ли опита, за да избегнем 
повторение на мракобесието? Не живеем 
ли в друго, префинено невидимо интер-
нет мракобесие? И още, и още, и още…  

 
Текст и снимки: Теодора Копчева 
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СЪБИТИЯ 
 

НАГРАДАТА НА ФОНДАЦИЯ 
„МАЕСТРО ДИМИТЪР  
ВЪЛЧЕВ“ – СОФИЯ  
С АСЕНОВГРАДСКИ АДРЕС 

 

ЙОРДАН КОЖУХАРОВ 
 
Фондация „Маестро Димитър Въл-

чев“ е учредена през 1998 г. за 
популяризиране и насърчаване на бъл-
гарските композитори да създават 
оригинална музика към сценични про-
изведения, както и за популяризиране и 
разпространение чрез различни форми 
на творчеството на композитора Дими-
тър Вълчев. 

Наградата се състои от специална 
грамота, юбилейния диск на Маестрото 
„Една българска роза“, мемоарната му 
книга „Другата струна“,  

 

 
 

книгата „МАЕСТРОТО Димитър Вълчев 
за себе си, другите за него“, както и па-
рична награда.  
 

 
 
Наградата е уникална, защото фи-

нансовото й покритие се осъществява не 
от спонсори, а от постъпления за авторс-
ките права на Димитър Вълчев, т.е. дава 

се от ком-
позитор на 
компози-
тор и 
Маестрото 
продължа-
ва и от 
отвъдното 
да насър-
чава своите 
колеги 
компози-
тори.  
Досега 
удостоени с 
наградата 

са българските композитори: Любомир 
Денев, Румен Тосков, Румен Цонев, Асен 
Аврамов, Стефан Димитров, Развигор 
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Попов, Владимир Джамбазов, Хайгашот 
Агасян, Кирил Дончев, Павел Васев, 
Петя Диманова, Петър Дундаков и др. 
Връчването на наградата се извършва 
ежегодно в навечерието на рождения 
ден на Маестрото – 3 юли. Председател 
на Фондацията е проф. Лили Вълчева 
(негова сестра, също родена в Асеновг-
рад). Съставът на журито е от изтъкнати 
музикални, театрални и други творчески 
дейци (някои от тях, уви!, не са вече 
между живите).  

Тази година съставът на журито, кое-
то единодушно реши наградата на 
Фондация „Маестро Димитър Вълчев“ 
да се отправи към Асеновград, беше: 
Председател – проф. Лили Вълчева и 
членове – проф. Пенчо Венков – член на 
семейството, Татяна Лолова – актриса, 
Румяна Каракостова – музиковед, Елена 
Карганова – художник, проф. д-р Еми-
лия Ангелова – дългогодишен 
преподавател в НАТФИЗ. 

Когато Лили Вълчева ми се обади по 
телефона, за да ми извести решението на 
журито, първото, което усетих, беше 
смут. Как така и аз ще бъда в поредицата 
изтъкнати български композитори, но-
сители на тази награда. Не че се 
нарушава статутът. Казано е там, че наг-
радата се връчва „... и за популяризиране 
и разпространение чрез различни фор-
ми на творчеството на композитора 
Димитър Вълчев.“  

В тази насока направихме не малко, 
за да стане Маестрото популярен, раз-
познаваем, уважаван в родния му град.  
 
Както заслужава. Но за награда никога 
не съм мислил. Той за мене е значима 
кауза. Малко ли е това, че с неговата сес-
тра Лили Вълчева от 2015 г. се 
установиха трайни, искрени, ползотвор-

ни взаимоотношения. Споени от едно 
име – Димитър Вълчев. 

Всичко започна преди няколко годи-
ни от програма „Христо Ботев“ на БНР. 
В сутрешния му блок, предаването „На-
шият ден“, слушателите му можеха да се 
включат в ефир. Да изразяват позиция 
по определени проблеми или да участ-
ват в музикална радиоигра. При което 
имаше шанс да получиш награда – кни-
га. Аз, както много други участници, съм 
получавал книги. Измежду тях най-
много ме заинтригува „МАЕСТРОТО 
Димитър Вълчев за себе си, другите за 
него“ (идея и композиция Катя Водени-
чарова), издадена през 2002 г. Тя беше 
предоставена в радиото за награда от 
Лили Вълчева. Споделих в ефир колко 
съм доволен и развълнуван от нея. И 
още, че ще търся мемоарната книга на 
Димитър Вълчев „Другата струна“, из-
дадена през 1995 г. (в годината на 
смъртта му).  

 
Това спо-

деляне в 
ефир се 
оказа реша-
ващо за 
онова, което 
се случи по-
нататък.  

Лили 
Вълчева, 
която ре-
довно се 
включваше в 
ефир, миг-
новено 
реагира.  

 
Установи телефонна връзка с мен и 

ми изпрати книгата на брат си с посве-
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щение: „На г-н Йордан Кожухаров с 
най-хубави чувства и пожелания. Лили 
Вълчева, 19.07.2015 г.“ С увлечение я 
прочетох. Особено вълнуващо беше на-
чалото - „Детските ми години в 
Асеновград“.  

И от тук се заредиха важни събития. 
На 13.10.2015 г. с участието на Лили Въл-
чева и други гости от София 
отбелязахме вълнуващо, подобаващо, 
завладяващо 20-годишнината от негова-
та внезапна смърт на 28.09.1995 г.  

За 87-мия му рожден ден асеновград-
чани имаха възможност да гледат в 
Градската библиотека филма на БНТ за 
Димитър Вълчев „Ако литна назад“. 
Виртуално участие взе Лили Вълчева 
чрез телефонна връзка.  

В края на 2016 г. с финансовата подк-
репа на Община Асеновград и 
Фондация „Маестро Димитър Вълчев“ 
излезе от печат книгата „Маестро Дими-
тър Вълчев – асеновградчанинът“ - идея 
и съставител Йордан Кожухаров с изк-
лючителното съдействие на Лили 
Вълчева. Премиерата на книгата при 
голям интерес се състоя през м. май 2017 
г. пак с участието на Лили Вълчева и пак 
още гости от София.  

Малко след това събитие Маестрото 
беше удостоен посмъртно със званието 
„Почетен гражданин на Асеновград“.  

На 03.07.2019 г. по повод на 90 години 
от неговото рождение със съдействието 
на Общината открихме паметна плоча 
на Димитър Вълчев.  

Тази година (2020) се навършват 25 
години от смъртта му.  

Депозирали сме в Община Асеновг-
рад мотивирано предложение една от 
улиците в новостроящия се жилищен 
комплекс да носи неговото име. 

За да се случи всичко това, със своята 
съпричастност са съдействали не малко 
хора. Те заслужават голяма признател-
ност и благодарност.  

Голяма благодарност заслужава и НЧ 
„Св. преп. Паисий Хилендарски“ - Асе-
новград за неговата важна роля при 
организиране на тези събития за попу-
ляризиране името на големия български 
композитор, диригент и пианист маест-
ро Димитър Вълчев, роден в Асеновград. 

На Фондация „Маестро Димитър 
Вълчев“ изказвам голямата си благодар-
ност и признателност за високата оценка 
и престижна награда, с която ме удостои. 
Тази награда, макар и персонална, е 
награда за Асеновград, който оставя 
трайна следа и голяма обич в паметта и в 
сърцето на Маестрото. 

И родният му град го помни, обича 
го и се гордее с него. 

 
м. юли 2020 г. 
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ФИЛОСОФИЯ  

НА ИЗКУСТВОТО 
 

ПОЕТИЧНАТА ИГРА РЕНКУ 
 

ВЕНЕЛИНА ПЕТКОВА 
 

…Тя е елегантна, интелектуална и ек-
зотична. Има обла форма като остров 
или мандала. Не можеш да предвидиш 
изхода й, не знаеш точно накъде ще те 
поведе. 

 

 
 

В играта ренку няма победител. 
Всички стигат заедно до финала. Прави-
лата са много, като при всички настолни 
игри, но без тях не би било същото. Рен-
ку учи да бъдеш добър партньор като 
участник в полета на ято, в което всяка 
птица поема енергията на предходната и 
я предава на следващата, а полъхът от 
крилата на всички птици създават около 
ятото енергийно поле. 

Напомня също предаването на лулата 
на мира в индиански ритуал или на 
чавана с чай в чайната церемония от 
човек на човек, при които изведнъж по-
падаш в споделена атмосфера и 
невидим, но осезаем облак настроение. 

Ренку изисква да се потопиш в него с 
цялото си внимание. Превежда се „нани-
зани стихове/строфи“ или „споделени 
стихове“.  

Участниците са най-малко двама.  
Ренку е вариация на играта Ренга, 

чиито строфи може да наброяват до 100, 
играна в стара Япония от най-известните 
хайкай поети и други поетични особи. 

Всъщност, първата строфа от наниза-
ните стихове Ренга е родоначалникът на 
хайку – най-кратката поетична форма в 
света. 

 

ЗА ПИСАНЕТО  

И ЧЕТЕНЕТО НА РЕНКУ 
 

Ренку се чете картина по картина, 
всеки стих е самостоятелен образ и ед-
новременно свързан по някакъв 
асоциативен начин с предходния и след-
ващия – отворен образ. Липсва му 
завършеност в смисъла, който сме свик-
нали да приемаме в лирическата, 
изповедна, философската или дори в 
съвременната западна поезия, в която 
лирическият аз се изправя пред нас като 
самостоятелност и ни въвежда в своя 
единствен и неповторим свят. 

В ренку поетът се качва от една спир-
ка (неговата), озовава се с други пътници 
в купето, с които по някакъв начин об-
щува – дори само като присъствие. 
Влакът тръгва. Сменят се картини и пей-
зажи – скали с река, хълм с равнина, град 
със село.  Ако целият път е само равнина, 
само пустиня, само гора, или само град, 
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дали няма да навее чувство на изгубе-
ност сред „нищото“ ? 

Целта на ренку е да разшири просто-
ра, да премине през най-разнообразни 
гари, които събуждат различни състоя-
ния на духа, без да се фиксира върху 
една определена гара, без да разнищва 
аналитично, без да обговаря като вещ 
оратор случките по пътя. Всички тези 
допълнения са оставени на читателя-
съучастник, на пишещия съучастник, на 
тълкувателя-критик, на тяхното съпре-
живяване, въображение и личен опит. 

Както в повечето източни форми на 
изкуство преживяването на пътя и на 
акта на творене е по-важно от неговия 
анализ и логическа завършеност. 

Проф. Дейвид Ланю, изследовател и 
последовател на японския хайку поет 
Исса (1763 – 1828 ), преводач на хайку от 
японски, автор на хайку новели, препо-
давател по английски език и световна 
литература в  Xavier University of 
Louisiana, Ню Орлиънс, САЩ и предсе-
дател на Американското хайку общество 
(Haiku Society of America) от 2013 до 2015 
г. в своя „Кратък наръчник по ренку 
ниджууин“ (ренку от 20 стиха) определя 
следната структура на ренку: 

 
1. Встъпителна част (4 стиха)

 

Ренку е като влак, който тръгва от
определена гара. Трябва първо да набере
скорост. В тази първа част не влагаме
силни емоции. Започваме пътешествие-
то плавно и балансирано.

2. Тяло (12 стиха)
 

Сега влакът набира скорост, започва 
да трака! Може да се случват вълнуващи 
неща – и добри, и лоши. Будистките 
монаси, от които произлиза ренку, си го 

представяли като бърза обиколка на 
вселената. Затова опитайте да засегнете 
колкото може повече аспекти от живота 
– човешкия, природния, космическия. В 
помощ на вдъхновението монасите ни 
оставили Мандала на всичко съществу-
ващо (списък с теми като сезони, 
животни, светски събития, „падащи не-
ща“, „летящи неща“, небесни тела, 
война и болест, любов…) 

 
3. Просветление (4 стиха) 

 

Третата част е като влак, който дости-
га своята дестинация. За будистките 
монаси, родоначалници на ренку, тя е 
винаги една и съща – просветление. 

Чувство на умиротворение. Чувство, 
че сме съзерцавали вселената заедно и 
сега, отново заедно, сме готови, но за 
какво? За Цветето. Темата за цветето, 
която е връхната точка на всяко ренку, 
символизира нирвана и освобождаване-
то от всяко страдание. 

 

ПРИНЦИП ЗА НЕПОВТОРЯЕМОСТ 

В РЕНКУ 
 

 Будистките родоначалници на риту-
ала ренку искали да откъснат 
съзнанието от порочния кръг на вкопч-
ването в повтарящи се мисли и от 
пристрастията на мисълта към една ре-
алност, която, както те добре знаели, е 
само фикция, създадена от ума, да й 
дадат тласък напред. 

Метафорично, това безкрайно върте-
не в омагьосан кръг на мисълта е 
описвано като “ринне” (японски) или 
“samsara” (санскрит), което извиква в 
съзнанието ни популярния образ на 
вкопчването в кармичния кръг и в безк-
райния цикъл на реинкарнациите. 

http://www.xula.edu/
http://www.xula.edu/
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Просветлените будистки учители раз-
бирали (и още разбират), че опасността 
от „зацикляне“ не е въпрос на много 
животи, а само на този наш живот.  

Според учението на Буда Гаутама, 
начинът да спрем страданието е яснота-
та на мисълта. А да имаме ясна мисъл, 
означава да осъзнаем, че държащото ни в 
хватката си „его“, изпълнено с желания, 
което хората мислят, че са, всъщност 
съвсем не е идентично с тях самите. 

Ренку ритуалът е обхождане-
то/осъзнаването на вселената ни част по 
част и накрая (в последния стих с тема 
Цвете), нейното трансцендиране, оста-
вянето на нещата да се случват, 
освобождавайки се от тях и дори от без-
ценната ни илюзия за „аз“.  

 
 

 
 

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА 
 

ГРАНИЧНОТО ИЗКУСТВО 
 

ХАЙГА С УСМИВКА И ТЪГА 
 

ЦАНКА ШИШКОВА 
 

 
 

пандемно утро 
тя разхожда куче 
под наем 
 
* * *  

 

 
развод... 
старият дъб все още пази 
инициалите им 
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ДВЕ РЕНКУ ПРЕЗ КОНТИНЕНТИТЕ 
  
„Две ренку през континентите“ са плод на споделени мигове през пространството 

и времето – между поети от САЩ и България -  с помощта на съвременните техноло-
гии (Интернет - Skype и Zoom). Техен инициатор е проф. Дейвид Ланю, изследовател 
и последовател на японския хайку поет Исса (1763 – 1828 ), преводач на хайку от япон-
ски, автор на хайку новели, преподавател по английски език и световна литература в 
Xavier University of Louisiana, Ню Орлиънс, САЩ и председател на Американското 
хайку общество (Haiku Society of America) от 2013 до 2015г.   

Следващите ренку са представени в оригинал (английски език) и в превод на бъл-
гарски. Главните букви са инициалите на участниците. Пълните им имена заедно с 
датата на ренку сесията са представени след всяко ренку. Рисунките с туш в техниката 
суми-е са на Венелина Петкова. 

 

TIME IS A SHADOW           ВРЕМЕТО Е СЯНКА 
 

dusk light                                                    през пъстрите листа               /В 
through motley leaves                              прониква сумрак 
“Time is a shadow”                                  „Времето е сянка“ 
 
over the dark sea                                     над тъмното море                        /Д 
a rising red moon                                       изгрява червена луна 
 
the noise of the city                                    градският шум                                /В 
closer and closer                                         все по-близо      
on autumn wind                                        с есенния вятър 
 
between tall buildings                              между високите сгради                /Д 
the aroma of ramen                                   аромат на рамен 
 
Noh theatre                                                 театър Но                                           /В 
takes me to old Japan                                ме отвежда в стара Япония  
without an airplane                                   без самолет   
 
in the back of a taxi                                     на задната седалка на таксито   /Д 
their first touch                                            първото им докосване  
 
she tells me                                                   тя ми разказва                                /В
all her life                                                     целия си живот
a postponed date                                        отложена среща
 

http://www.xula.edu/
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inside his coffin                            в ковчега си                       /Д 
Dracula has a bloody dream           Дракула сънува кървав сън  

 
roses bloom                              цъфтят рози                     /В 
in the hospital garden                    в градината на родилното 
cries of newborns                       плач на новородени 

 
halfway up the green mountain   по средата на пътя към зеления връх 
a smiling stone Buddha           смеещ се Буда    /Д 
 

 
betrayed by friends                     предадени от свои           /Д 
they run through the desert      тичат през пустинята 
through bombs                             през бомби 

 
rain by fits and starts        дъжд на пресекулки          /В 
cats play hide-and-seek                котки играят на криеница 

 
the pearwood flute           флейтата от крушово дърво    /Д 
for her birthday                 за рождения й ден 
under their bed                 под леглото им 
 
we step barefoot over snowflakes   стъпваме боси по снежинките   /В 
for another kiss                         за още една целувка 

 
 
 
 

 
with shots of hot rakiya                    с шотове греяна ракия                /Д 
I toast                                       вдигам наздравица  
the frozen moon                        към ледена луна 
 
a robot voice on the Net                            глас на робот от нета                 /В 
recites Basho for me                                   рецитира за мен Башьо 
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the nursing home                                    старческият дом                                   /Д 
for baby boomers                                     за бейби бумъри -  
another Woodstock                                   още един Уудсток 
 
swinging laundry                                     полюшва се прането                        /В 
spring rays spot the whiteness               петна от слънчеви лъчи в белотата 
      
in the first greenhouse                             в първия парник                               /Д 
on Mars                                                       на Марс 
blossoms trickling down                         кръжат цветчета 
 
the silence between butterfly wings     тишината между крилата на пеперуда    /В 
suddenly in me                                           внезапно в мен 
 

Venelina Petkova and David G Lanoue           Дейвид Ланю и Венелина Петкова 
10/26/19 New Orleans - Sofia via Skype         26.10.2019 – Ню Орлеанс – София по Скайп 

 
 

NEW JUICES                  НОВИ СОКОВЕ 
 
quiet spring night -                           тиха пролетна вечер -                       /В 
new juices                                                    нови сокове 
in the trees                                                    в дърветата 
 
a strong east wind                                      силен източен вятър                           /Д 
carries the scent of rain                              донася дъх на дъжд 
 
after the play                                                след пиесата                                         /П 
the actress taking off                                   актрисата съблича   
her snowdrop dress                                    роклята си на кокичета 
 
tea, bagels, peanut butter, wine               чай, гевреци, фъстъчено масло, вино  /Н  
I look forward to tomorrow                      в очакване на утрешния ден 
 
on the shortest night                                  в най-късата нощ                                   /В 
a moon over there                                       луна ей-там 
above the rough sea                                    над бурното море 
 
he watches a baseball game                      той гледа бейзболен мач                    /Д 
she walks in naked                                      тя влиза гола 
 
on the black screen                                      върху черния екран                              /П 
their reflections                                            отраженията им 
merge                                                            се сливат 
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feeling bored with reruns                          в скуката на ТВ-повторения                /Н 
I dream of holding hands                          мечтая да държим ръцете си 
 
the new world virus                                 новият световен вирус                            /В 
invisibly touching                                      невидимо докосва 
the oldest question                                 най-стария въпрос 
 

 

 
 
 
atop Mount Fuji                                       на върха на Фуджи                                    /Д 
a vending machine of charms                вендинг машина за талисмани  
 
the fireplace warms us                            огнището ни топли                                    /Н 
missing bright lit skies                             без слънце в небето 
temperature drops                                  температурата спада 
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on her rabbit fur hat                          върху шапката й от заешка козина   /П 
a dog’s hair                                                косъм от куче 
 
the thrill gone                                           отминала тръпка                                        /Д 
King Arthur’s herald                                пратеникът на крал Артур 
delivers divorce papers                          доставя документи за развод 
 
autumn’s whisper                                   шепотът на есента                                     /В 
and my heart’s hesitation                     и колебанието в сърцето ми 
 
watch the moon                                     гледай луната                                              /Н 
pick the pumpkins                                  обери тиквите 
sew ghoulish costumes!                        уший костюми на духове 
 
leaves going upward                              листа в небето                                            /П 
last war’s mine                                        последната военна мина 
 
a low orbit over Venus                           в ниска орбита над Венера                     /Д 
our spacecraft                                          космическият ни кораб 
skimming clouds                                      се плъзва по облаци 
 
in the long crack of the street               в дългата пукнатина на улицата        /В 
I find a coin                                               намирам монета 
 
green buds                                                зелени пъпки                                          /Н 
force out petals                                        изтласкват венчелистчета 
and butterflies                                          и пеперуди 
 
with the sunrise                                        с изгрева                                                 /П 
two storks on the bell tower                  два щъркела на камбанарията 
 
20-verse nijuuin renku by Venelina Petkova, David G. Lanoue, Petar Tchouhov & Nancy 

Hampton on March 28, 2020 via Skype and texting. 
 
Ниджууин ренку (ренку от 20 стиха) от Венелина Петкова, Дейвид Ланю, Петър 

Чухов и Нанси Хемптън, 28 март, 2020 по Скайп  
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ИЗЛОЖБА  
„ДУХЪТ НА СПОРТА” 

 

ДНИ НА ЯПОНСКАТА КУЛТУРА  
 

НАГРАДЕНИ БЪЛГАРСКИ ТВОРБИ ОТ XVI СВЕ-

ТОВЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ХАЙКУ НА ТЕМА 

„СПОРТ”, ЯПОНИЯ  
 

Жури от японската фондация за кул-
турен обмен JAL с председател г-н 
Йошихару Уеки, координатор г-жа 
Кимиe Хига, г-жа Емико Мияшита съв-
местно с учители по хайку от Haiku 
International Association и жури от Бъл-
гарски хайку съюз с председател д-р 
София Филипова, в състав: Зорница 
Харизанова, Венелина Петкова, Весисла-
ва Савова, Александра Ивойлова, 
Людмила Христова и Васил Харизанов, 
преподавател в Национална художест-
вена академия, отличиха следните 
участници в 16 Световен конкурс за дет-
ско хайку с рисунка на тема „Спорт”: 

 

I. Големи награди на фондация 

JAL: 
 
1. Елена Светланова Деянова (15 г.) – 

Кюстендил (ПМГ „Проф. Ем. Иванов”) 
 

сбъдната мечта 
за миг 
ставам птица 
 

 
 
Хармонията в тази изящна и техни-

чески издържана рисунка на Елена 
Деянова се отразява и в хайку стиха. 
Зрителят чувства отвореното пространс-
тво, дълбочината на небето при скока на 
плувеца, всеобхватността на мечтата. 
Свободата на птицата може да бъде но-
сена навсякъде и при всякакви 
обстоятелства в сърцето, но най-силно 
човек я чувства, когато целта му е не 
просто достигането до финала, а пълно-
ценното изживяване на всеки уникален 
миг от пътя му. 
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2. Петя Добромирова Димитрова 
(9 г.) – Русе (Общински детски център 
за култура и изкуство) 

 

лято 
във вихъра на цветовете 
политам към мечтите 
 

 
 

Майсторство в рисунката показва 9-
годишната Петя Димитрова от Русе. 
Движението в нея е изразено сякаш в 
кадър от анимационен филм. Скейтбор-
дът се носи „във вихъра на цветовете”, 
цялата композиция е изградена по диа-
гонал; прибраната на опашка коса на 
момичето повтаря вълнистите движения 
на шарките върху дрехата. Добре стили-
зираният образ носи устрем – сякаш 
вятърът навлиза в картината. Да отбеле-
жим, че хайку стихчето е изписано с 
красиво съчетани разноцветни букви. 

 

3. Йозкан Беркант Еминов (12 г.) – 
Хасково (СУ „Св. Паисий Хилендарс-
ки”) 

 

олимпиада 
хвърлям копие 
и достигам Олимп 
 

 
 

Една от най-хубавите творби, участ-
ващи в конкурса – еднакво интересна 
като колорит, рисунка и текст. Яркото 
слънце в небето, решено като повторе-
ние на олимпийските кръгове, 
прекрасно илюстрира спортната амби-
ция на автора да достигне Олимп с 
хвърленото от него копие. Оригинална-
та детска рисунка, съчетана с 
многопластовото хайку, създават прият-
но чувство за устрем и сила. 

Едновременно конкретна и метафо-
рична хайга, отразяваща по най-добър 
начин детските мечти и надежди за изя-
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ва и успех, които понякога са наивни, но 
винаги ни умиляват с чистотата на по-
мислите си. 

 
4. Василия Христо Елезова (12 г.) – 

София 
 

начало 
тръпка, очакване 
музика 
 

 
 

Опит за безглаголно хайку увенчава 
декоративно изградената хайга на Васи-
лия Елезова от София. Рисунката е 
издържана в хармонични светли цветови 
съчетания и изразителни пропорции. 
Вдигнатата ръка с топка в нея е знак за 
началото на състезание по художествена 
гимнастика – „тръпка, очакване, музи-
ка”. Силуетът е с контур от плътна черна 
линия (елементите в него – с по-тънка). 
Чудесна е идеята фигурата на състеза-

телката да бъде обградена от светлосиня 
ивица, която насища образа с енергия. 
Цялата хайга носи романтично настрое-
ние. 

 
5. Асена Ахмедова Арифова (13 г.) – 

Русе (НЧ „Ангел Кънчев - 1901”) 
 
Лято 
По острието на вълната 
танцува бяла пяна 
 

 
 
Отлично съчетание и баланс на сво-

бодната рисунка, изобразяваща 
сърфиращата по вълната фигура и фи-
лософския текст на прекрасното, 
графично вписано в картината хайку. 
Контрастът на синьото и червеното, на 
студени и топли цветове създава чувство 
на лятно ваканционно оживление. Пос-
тигнат е едновременно приятен колорит 
и много добра композиция на рисунка-
та, запазила детската непосредственост 
на изразяването. Допълнителни нюанси 
на едновременни закачливост и метафо-
ричност внася чудесно построеното 
хайку. 
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ІІ. Награди: 
 
1. Надежда Антонова Огореличова 

(14 г.) – София (138 СУЗЧЕ 
„Проф. Васил Златарски”) 

 
Заедно в отбора 
единни и в едно 
топъл дъжд 
 

 
 
Една чудесна рисунка, в центъра на 

която са здраво дете и дете с увреждания, 
опрели гърбовете си, за да бъдат заедно, 
за да спечелят най-голямата победа – 
приятелството. Четиринадесетгодишна-
та Надежда ни напомня за най-важното 
в спорта – да бъдем единни и да не до-
пускаме различията да застават помежду 
ни. Отборът е чест и привилегия и само 
ако бъдем единни, ще можем да се за-
радваме на победата. С чистата радост, 
която би ни донесъл един топъл дъжд. 

 

2. Лютвие Танер Шерифова (12 г.) – 
Хасково (СУ „Св. Паисий Хилендарс-
ки”) 

 
за миг 
ставам птица... 
висок скок 
 

 
 
Препятствието е зад гърба на победи-

телката. О, да, тя е победителка – номер 
01 на гърба и поникналите й (от радост) 
криле ни го гарантират. След малко тя 
ще се върне към ежедневието си, за което 
ни говорят сградите и дърветата в дале-
чината, но точно в този момент, тя е 
„птица“, както го заявява в своя хайку 
стих. Ето такива победители са ни нуж-
ни понастоящем – които ще се издигнат 
над проблемите и ще видят всичко от 
птичи поглед.  
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3. Денис Рускен Садула (14 г.) – Хас-
ково (СУ „Св. Паисий Хилендарски”) 

 
лентата рисува 
бъдещите ми стъпки 
художествена гимнастика 
 

 
 
Тази нежна творба използва много 

интересна техника, за да постигне пси-
хологическия момент на очакването 
една мечта да се сбъдне. Реалистичност-
та на нарисуваната лента е подчертана 
от белия силует на гимнастичката, пос-
тавени заедно в пространството на 
желанието – като в прекрасен шарен сън.  
На Изток казват, че за да нарисуваш 
въздействаща картина, трябва да станеш 
едно с обекта, който рисуваш и с четката 
– проводник. Тук проводникът на тази 
синергия е движението на лентата, чий-
то танц стъпките следват. 

 

4. Божидара Валентинова Върбано-
ва (12 г.) – Хасково (СУ „Св. Паисий 
Хилендарски”) 

 
плуване – 
още две дължини 
и победа  
 

 
 
Плувен басейн. Ясно се вижда, че ед-

но от децата е половин дължина напред 
от останалите, а в хайку стиха дори е 
преброило колко още остават до победа-
та. Когато тя е обозрима, късметът вече 
със сигурност е на страната на състезате-
ля. Това послание е постигнато и с 
цветовете на рисунката. Чудесно допъл-
ващи се картина и стих – с удоволствие 
се взираме в свободата на движението, в 
думите, във фигурите. 
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5. Венелина Емилова Иробалиева  
(13 г.) – Хасково (СУ „Св. Паисий Хи-
лендарски”) 

 
карате – 
хармония изпълва 
душата ми 
 

 
 
Кога човек чувства хармония в себе 

си? Когато следва своя път и призвание, 
без да вреди на другите и на природата. 
В карате, както в още много видове 
спорт, двама души се съгласяват да се 
изправят един срещу друг и да спазват 
правилата на играта. Въпреки всички 
рискове, които носи, спортът е силно 
призвание. Рисунката на Венелина Иро-
балиева изразява баланса и 
дисциплината на тяло и дух като път на 
израстване – много по-дълбока цел от 
обикновеното противопоставяне на фи-
зическа сила. 

 

6. Оля Александрова Телалим (14 г.) 
– София (школа за рисуване „Дом Те-
лалим”) 

 
маранята трепти 
след футболния мач 
хавлията е мокра 
 

 
 
Едно движение на ръката. Напоената 

в розово четка описва своеобразна вълна 
и оставя достатъчно пространство за 
зрителя. Източен финес и умение, което 
само майстор на енсо би постигнал. 
Нейното хайку ни отвежда на футбол-
ното игрище в един зноен летен ден, в 
който виждаме всичко в трепкаща мара-
ня, а мократа хавлия е също с толкова 
пространство за интерпретация, колкото 
и изящния й рисунък.  
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7. Виктория Йорданова (14 г.) – Кюс-
тендил (ПМГ „Проф. Ем. Иванов”) 

 
Моята мечта 
Дава ми амбицията  
да се боря 
 

 
 
Отново чудесна рисунка, издържана 

в стила на японското „аниме” и „манга”. 
Аниме е термин, използван като общо 
название на създадените в Япония рису-
вани анимационни филми и сериали с 
характерен графичен (черно-бял) стил. 
То често бива повлияно от японските 
комикси, познати като манга – японската 
дума за комикси и карикатури, както е и 
в настоящия случай. Прецизната „ани-
ме” рисунка създава една обобщаваща 
картина, съчетание на почти източно 
светоусещане, умело допълнено от за-
падната амбиция за борба и успех, 
прозираща от текста на самото хайку. 

8. Моника Станкова (15 г.) – Кюс-
тендил (ПМГ „Проф. Ем. Иванов”) 

 
Движение 
прераждане с 
всеки поет дъх 
 

 
 
Изящна творба в стил „аниме” и 

„манга”. В родината си – Япония, най-
популярните манга творби често се 
адаптират за аниме (японски анимации, 
с характерен графичен стил). Извън 
Япония думата се употребява за означа-
ване на комикси в японски стил, но 
понякога се прилага и за чуждестранни 
комикси, които наподобяват стила на 
японската манга. В случая рисунката е 
майсторски изпълнена графично в този 
стил, с чудесно предадено движение на 
фигурата и добре написано хайку, което 
с философската си дълбочина я допълва. 
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9. Мариела Найденова (8 г.) – Асе-
новград (Дет. ателие „Пъстроцвет”) 

 
Съчетание с бухалки 
летят и двете 
каква прецизност 
 

 
 
Мариела Найденова посвещава своя-

та хайга на художествената гимнастика. 
Детска рисунка с много настроение, с 
плътни, свободно полагани цветове. 
Гимнастичката е пред своята многоб-
ройна ентусиазирана публика (в по-
тъмни тонове), която заема горната част 
на фона. Самият терен и „героинята” са 
в светли краски – небесно, розово. Цвет-
ни точки – като светлинки, обединяват и 
оживяват картината. 

 

10. Васил Георгиев (12 г.) – Асенов-

град (Дет. ателие „Пъстроцвет”)
 
В последната минута 
на стоп кадър 
спор за гол 
 

 
 
Една чудесна като колорит рисунка – 

майсторски акварел, който с пастелните 
си багри и добре построената компози-
ция, наистина като на стоп кадър ни 
предава амбицията на автора за победен 
гол. Интересното решение на фигурите 
на играчите и на публиката, доброто 
съчетание на текст и рисунка засилват 
приятните емоции, които носи хайгата, 
предаваща детската непосредственост и 
целеустременост. 
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11. Ралица Христова Петрова (13 г.) – 
Асеновград (ОУ „Отец Паисий”) 

 
музика 
ритъм на сърцето 
криле на успеха 
 

 
 
Безглаголно хайку допълва реалис-

тично изградения образ в хайгата на 13-
годишната Ралица Петрова от Асеновг-
рад. Пренасяме се в залата за тренировки 
– тук в центъра на рисунката е гимнас-
тичка в изпълнение на екстремна 
фигура от своето съчетание. Тялото е 
пластично, напрегнато. Композицията е 
в няколко плана: хоризонтален (стена и 
под), диагонал (шпагат във въздуха), 
вертикал (тялото в стойка върху ръцете). 
Няколко детайла говорят за ежедневието 
и успехите, увенчали труда на гимнас-
тичката. 

 

12. Кристиян Петров Стаменов (14 
г.) – Враца (СУ „Васил Кънчов”) 

 
Пет се свиват в едно 
Съединението 
прави силата 
 

 
 
Боксът е силов спорт, който цели да 

сломи противника на всяка цена – дори с 
цената на сериозни контузии. Тази ре-
шителност прозира в рисунката на 
Кристиян Стаменов. Но в съчетание с 
хайку стиха виждаме посланието й и от 
друга гледна точка: Петте олимпийски 
кръга, символизиращи петте обединени 
континента, стават петте пръстта на ръ-
ката, обединени в юмрук. Всяка 
индивидуалност, колкото и да е силна, 
не може да се сравнява с обединените 
сили на единомишленици. В България 



Списание „Картини с думи и багри” брой 3/2020 

 

93 

 

мотото „Съединението прави силата“ 
украсява фасадата на Българския пар-
ламент. Със своето хайку младият автор 
надгражда идеята за спорта като възпи-
тател на боен дух до националната идея 
и над нея – до глобалния й смисъл, чрез 
символа на Олимпийските игри като 
среда на търпимост и взаимопомощ 
между народите. 

 
13. Даная Пламенова Александрова 

(13 г.) – Враца (СУ „Васил Кънчов”) 
 
Пет кръга, сплетени в едно 
Континентите спортуват 
Земята ликува 
 

 
 
Хайгата на 13-годишната Даная 

Александрова от Враца е посветена на 
очакваната все още по това време Олим-
пиада 2020 в Токио. С много любов към 
спорта младата авторка изобразява раз-
личните негови лица. Сякаш те излизат 
от петте кръга, символи на континенти-
те. Рисунката наподобява плакат – 
спортуващите фигури (тъмни силуети) 
върху цветни петна, съчетани с успоред-
ни прави линии, се превръщат в 
обобщения, в знаци. „Пет кръга, сплете-
ни в едно / континентите спортуват / 

земята ликува” – хайку, което звучи като 
девиз на Олимпийските игри. 

 
14. Радосвет Русев Димитров (11 г.) – 

Русе 
 
Последен ход 
Тъга и усмивка  
в спрялото време 
 

 
 
Това хайку е преведено от автора си, 

което е още един плюс за неговите пос-
тижения. Учудени сме да видим 
наклонът вдясно на три съществени 
фигури в шахмата, решени графично. 
Внушение за радост и тъга, събиране и 
раздяла, начало и край. Учудването идва 
от това, че толкова дълбоко философско 
послание, допълнено съвсем естествено 
от тристишието в горния ляв ъгъл е пос-
тигнато от дете, което е едва на 
единадесет години. Учудване, примесе-
но с възхищение.  
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15. Далия Кирилова (13 г.) – Варна 
(Международен френски лицей 
„Шарл Перо”) 

 
Ледена пързалка 
Търся майка ми с очи в публиката 
Не я виждам 
 

 
Рисунка-сън. Сред безброй звезди, 

изящна фигура на състезателка по фи-
гурно пързаляне Вляво от хайку, в 
близък план е малката грешка, която 
може би е допуснала. И текстът в хайку 
ни подсказва, че колкото и смело да е 
детето, то винаги ще търси сигурността, 
която майката може да му даде. Сякаш с 
острието на кънката ни прорязва пос-
ледният ред: „Не я виждам“. Каквото и 
да кажем повече, би било излишно. Мо-
жем само да съпреживяваме и да се 
възхитим на дълбокото внушение, което 
тринадесетгодишната Далия е успяла да 
пресъздаде. 

 

16. Павел Павлов Павлов (11 г.) – 
София 

 
Спортът е за смелите 
Скачай, хвърляй, тичай 
към победата 
 

 
 

Въпреки категоричното заявяване на 
това какво трябва да се направи, хайку от 
Павел Павлов е многопластово и може да 
се прочете по различен начин, с пауза на 
две места. Динамичността, характерна за 
всеки спортист, е насложена последова-
телно и в рисунката, и в текста, след 
прочитането на който, дори човек, който 
не е опитвал спорта, ще поиска да скача 
и да тича. Благодарим за този ентусиа-
зъм. 
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17.  Теодор Викторов Манев (13 г.) – 
София (145 СОУ „Симеон Радев”) 

 
победна топка 
шампионът оставя сълзите си  
на корта 
 

 
 
Теодор Манев от София разкрива в 

своето хайку вълнението на победителя 
в двубой по тенис, който „оставя сълзите 
си на корта”. Там той оставя усилието си 
– и целия труд, вложен по пътя дотук, до 
тази „победна топка”. Плътна мъжка 
фигура с вдигнати ръце пред мрежата 
заема пространството, загатната е част от 
ракетата. Композицията е симетрична, с 
няколко хоризонтални нива в три нюан-
са зелено и център – мрежата на корта, и 
една вертикала – фигурата на тенисиста. 
Цветовете са пестеливо подбрани, мъж-
кият силует излъчва сила. 

 

18. Мартин Филипов Марков (10 г.) 
– София (139 ОУ „Захарий Круша”) 

 
Пинг-понг 
топката отскача 
падат капки дъжд 
 

 
 
Композицията в рисунката на Мар-

тин Филип Марков и нейното 
изпълнение ни напомнят за най-добрите 
примери от съвременното живописно 
изкуство. Присъствието на луната и 
звездите стои като символ и превръща в 
космически знак обичайното средство за 
един прекрасен спорт – масата за пинг-
понгът. Природната картина в хайку 
стиха внася допълнителна мистика и 
дълбочина на чувството, заедно с нощ-
носиния фон. Младият автор създава 
атмосфера на спокойствие и свързаност 
между природата и любимия си спорт 
по един неподправен хайку начин. 
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19. Вяра Янева (14 г.) – София (18 СУ 
„Уилям Гладстон”) 

 
Тропот! Бам! 
Цял ден за това сричам – 
сумо обичам 
 

 
 
Всяка култура е път към необятно бо-

гатство, към което можеш да тръгнеш от 
различни ъгли. През езика, през изкуст-
вото, през спорта и историята. Сумо е 
уникален спорт за Япония, също както 
японският език. В тази свежа рисунка 
любовта към сумо събужда любов към 
езика, която обещава да бъде дълга.   

 

20. Шанел Шемшетин Галиб (11 г.) – 
Хасково (СУ „Св. Паисий Хилендарс-
ки”) 

 
баскетболен мач – 
маратонките ми скърцат 
докато дриблирам 
 

 
 
Усещане за простор и готовност за 

полет – и буквално и метафорично. 
Графити по стените, на които изпъква 
играчът – високо момиче, уверено дриб-
лиращо към коша. Тя знае, че не го 
прави само за себе си, а и за публиката: 
обърната е с усмивка към нея. Синьо-
кафявите тоналности са в толкова добър 
синхрон, колкото и рисунката с хайку 
стиха към нея. Единадесетгодишната 
авторка ни прави част от своята игра и 
ние можем да чуем скърцащите мара-
тонки. 

 
Автори на коментарите към наградените рисунки 

са: Александра Ивойлова, Весислава Савова, 

Венелина Петкова, Зорница Харизанова и 

Людмила Христова от БХС

Текстът и рисунките са предоставени от

Зорница Харизанова, секретар на БХС

 
 

Зорница 
Харизанова и 
Людмила Христова 
от БХС
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КОМЕНТАР 
 

СВЕТОВНИЯТ КОНКУРС ЗА 
ДЕТСКО ХАЙКУ С РИСУНКА 

 

ЗОРНИЦА ХАРИЗАНОВА  
 

25 ТАЛАНТЛИВИ БЪЛГАРСКИ ДЕЦА, НАГРА-

ДЕНИ НА XVI СВЕТОВЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО 

ХАЙКУ  НА ТЕМА „СПОРТ” 
 

Световният конкурс за детско хайку, 
придружено от тематична рисунка или 
апликация, се организира от японската 
фондация за образование, изкуство и 
междукултурен обмен „Джeй Ей Ел” 
(JAL) съвместно с Японските авиолинии 
(Japan Airlines) на всеки две години от 
1990 г. насам. 

В 16-то издание на конкурса на тема 
„Спорт” през 2019/2010 г. благодарение 
на активното сътрудничество на Българ-
ски хайку съюз и подкрепата на Детския 
отдел на Столична библиотека и фон-
дация „Иванка и Георги Янкови” – 
Асеновград, се включиха деца на възраст 
от 5 до 15-годишна възраст от цялата 
страна. Така България стана 41-та дър-
жава-участник в това престижно 
международно поетично състезание, 
заедно с много други страни като Анг-
лия, Франция, Италия, Испания, 
Португалия, Холандия, САЩ, Канада, 
Русия, Полша, Румъния, Китай и др. 

В конкурса участваха 303 деца от ця-
лата страна, от които 272 групово под 
ръководството на преподаватели по ри-
суване и български език в училища, 
общински читалища, детски школи и 
центрове за изкуство, и 31 – индивиду-

ално. Най-много художествени творби 
бяха получени от градовете: София, 
Хасково, Асеновград, Кюстендил, Враца, 
Русе и Варна. 

Жури от японската фондация за кул-
турен обмен JAL с председател г-н 
Йошихару Уеки, координатор г-жа 
Кимиe Хига, г-жа Емико Мияшита и 
учители по хайку от Haiku International 
Association съвместно с жури от Българс-
ки хайку съюз с председател д-р София 
Филипова, в състав: Зорница Харизано-
ва, Венелина Петкова, Весислава Савова, 
Александра Ивойлова, Людмила Хрис-
това и Васил Харизанов, преподавател в 
Национална художествена академия, 
отличиха 25 творби от конкурса, от кои-
то 5 получиха големите награди на 
фондация JAL а 20 бяха отличени с по-
малки награди.  

 

 
 
В периода от 18-23 септември 2020 г. в 

рамките на 31-те Дни на японската кул-
тура със съдействието на Културния 
отдел на Японското посолство бе реали-
зирана изложба „Духът на спорта” с 
наградените хайку творби от България. 
Изложбата бе  подредена във фоайето на 
Дома на киното като съпътстващо съби-
тие на Панорамата на японския филм и 
бе тържествено открита от новото кул-
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турно аташе на Япония г-ца Тае Накано. 
Изложените творби на българските уче-
ници са посветени на разнообразието на 
различните видове спорт, мотивацията, 
силата, дисциплината и уменията, които 
те възпитават. Чрез рисунките и поезия-
та си децата се докосват до енергията и 
духа на спортните игри и правят опит да 
пресътворят по един неповторим начин 
своите впечатление и преживявания в 
най-кратката поетична форма хайку. 
Изложбата бе аранжирана с тематични 
композиции на Школата по икебана 
„Сога”. 

 

 
 
Първите пет творби на български де-

ца, получили големи награди от 
конкурса, ще бъдат отпечатани на кар-
тички и публикувани заедно с големите 
награди на деца от цял свят в луксозен 
пълноцветен албум, издание на японс-
ката фондация JAL. 

 

НА ФОКУС  
 

РУМЕН СЕЙРЕКОВ 
 

Докоснах се до творчеството на Румен 
Сейреков и до човешката му същност 
чрез неговите хайку, публикувани пре-
димно в затворената фейсбук група 
„Хайку кръг Шошин”, на която станах 
член през 2018 г. Приех топлината на 
задочния ни диалог чрез поезия, който, 
мислех си, никога няма да свърши.  

Общуването във фейсбук естествено 
премина прага на списание „Картини с 
думи и багри” и приех като даденост 
факта, че той стана част от духовната 
общност, която се изгради около списа-
нието.  

Не мислех, че Румен Сейреков ще бъ-
де творецът „на фокус“ в този брой; по-
скоро – един от гост редакторите, след 
публикуването на статията на Стефан 
Стамболов „Защо Русия пречи на Съе-
динението” (В-к „Свобода“, бр. 7, 
19.11.1886 г.) в рубриката „Проза. Без 
давност”. 

Съобщението за кончината на жи-
тейския му път изглеждаше невъзможно 
и нереално... 

С нелека ръка тръгнах по следите, 
които бе оставил във виртуалния свят, 
който изглежда все по-истински, плътен 
и цялостен; необходим, неотменен... 
Всъщност, просто мястото, където ни 
има... 
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БИОГРАФИЯ 
 

Роден е на 07.07.1959 г. в град Добрич. 
Починал на 07.09.2020 г.  

 

 
 
Завършил ВМЕИ-Варна като маши-

нен инженер, работил в изчислителен 
център, а след това като заместник-
управител на в. „Добруджанска трибу-
на“.  

В началото на 90-те години започва да 
публикува карикатури и епиграми във в. 
„Стършел” и регионалния печат…  

Това можем да прочетем за него в 
сайта на Клуба на дейците на културата 
„Нов живец“, Атина: 

https://kdk-atina.eu 
И информация за няколко литера-

турни конкурса, в които е участвал и на 
които е бил отличен, в сайта на в. „Отвъд 
кориците“: 

https://otvadkoritsite.wordpress.com/
authors/rumenseyrekov/ 

 
И докато събирах тези трохички ин-

формация, натъкнах се на споделена 
връзка с кратък коментар във фейсбук 
групата, която ни срещна от 28 август 
2019 г. в която Румен Сейреков споделя 
импресията си „Балконът”...  

Получих от Румен текста на „Балко-
нът” няколко месеца по-рано и го 
публикувах в списанието:  

 
http://gabriell-e-

lit.com/izdatelstvo/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%bd
%d1%8a%d1%82-%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd-
%d1%81%d0%b5%d0%b9%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2/%d
0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%8
2%d0%b2%d0%be-gabriell-e-
lit/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-
%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/ 

 
Последваха и други текстове, и други 

публикации... И едно от онези виртуал-
ни приятелства, които са по-истински от 
приятелствата „на живо”... 

Всъщност, сега като се замисля... Ка-
къв е смисълът от приятелството „на 
живо”, когато човекът, който ти е близък 
си отиде от тленния свят и остави след 
себе си своето духовно присъствие; оно-
ва, което битийното край нас не може да 
смели? 

Фактът, че той бе решил да сподели 
тази дълбоко психологична творба 
/„Балконът“/ първо с читателите на 
„Картини с думи и багри” бе отправната 
точка, фундаментът, които ми бяха 
нужни, за да продължа да събирам 
фрагменти от неговата личност, заклю-
чени в стиховете му, за да не се разпилее 
споменът... 

Защото – не е ли в това смисълът – да 
пазим духовното, виртуално присъст-
вие... 

 
* * * 

Загасим ли на кандилото фитила, 
ще спрем да се кандилкаме в неравновесност; 
и щом събудим духовната си сила, 
дърдоренето ще превърнем във словесност. 
 

Румен Сейреков 
 

https://kdk-atina.eu/
https://otvadkoritsite.wordpress.com/authors/rumenseyrekov/
https://otvadkoritsite.wordpress.com/authors/rumenseyrekov/
http://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%8a%d1%82-%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%b9%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-gabriell-e-lit/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%8a%d1%82-%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%b9%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-gabriell-e-lit/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%8a%d1%82-%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%b9%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-gabriell-e-lit/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%8a%d1%82-%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%b9%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-gabriell-e-lit/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%8a%d1%82-%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%b9%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-gabriell-e-lit/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%8a%d1%82-%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%b9%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-gabriell-e-lit/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%8a%d1%82-%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%b9%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-gabriell-e-lit/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%8a%d1%82-%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%b9%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-gabriell-e-lit/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
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ТВОРЧЕСТВО 
  

18-ти ФЕВРУАРИ 
 

Слънцето пробива облаците. Плочи-
те по центъра блестят от снощния дъжд. 
Лек ветрец полюлява още голите клони 
пред църквата “Св. Георги”. 

Пъстра група деца поставят букети 
под погледа на млада учителка и се от-
теглят под строй. След тях идват 
общинските съветници в сиви костюми. 
И те се оттеглят. На групички. Настъпва 
тишина… 

паметник на Левски 
два гарвана спорят 
за парче геврек 
 

Този хайбун е публикуван в сайта 
„Диви люляци“ като част от подбора на 
редактора Цецка Илиева „По хайку на 
ден – избрано, февруари – 2020“: 

 

https://vidahaiku.wordpress.com/nahaiwrimo/n
ahaiwrimo/ 

 

СЛИВНИЦА –  

ЗЕМЯ НА ИСТОРИЧНОСТ 
 
Ние там, на Сливница, разсякохме плета,  
разделящ на две части България. 
И се сляхме в единство за достойни дела 
със жертвеност, не с пледоария. 
Сливница доказа, че ние сме достойни, 
макар че други ни освободиха. 
Но ни оставиха със рани многобройни, 
които българите дълго шиха. 
Защото душите български, вдъхновени 
от идеята за свободата ни, 
много трудно могат да бъдат раздвоени 
от граничните бразди в земята ни. 

 

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ! 
 

До кладенеца седнах уморен. 
Огледах се, но нямаше черпало. 
А жажда мъчеше ме онзи ден, 
сърцето ми от жажда беше спряло. 
 

Огледах се за някоя душа, 
но нямаше – оазис бе в пустиня. 
Наблизо нямаше дори следа 
от някой пътник, дето е преминал. 
 

Камилата ме гледаше с очи 
разбиращи. От тях една сълзица едра 
отрони се и в пясъка попи. 
Изправих се, а после пак приседнах… 
 

Кинжала скрих във пояса червен, 
забравил бързо черната си мисъл. 
Преглътнах жаждата, за миг смутен, 
от туй, което преди малко исках. 
 

Камилата отново оседлах 
и път поех, оазис нов да търся. 
Към изток цели седем дни вървях 
и слушах пясъкът под нас как скърца. 
 

Преглъщах слюнка с камъче в уста, 
а жаждата растеше – звяр огромен. 
Но стигнах до поточе в тишина. 
Отпих. И жаждата остана спомен… 
 

Не знам наяве или пък на сън, 
ни как и где това със мен се случи. 
Но в мен остана извод като звън: 
Не се отчайвай и ще се получи! 
 

Не се отказвай! Пътя си върви, 
напредвай във посоката избрана. 
Небето над надеждата ти бди, 
то може да затвори всяка рана. 
 

Помни – оазисът с Живата вода 
е скрит дълбоко в нашата душа! 
 

първа публикация: в. „Отвъд кориците”, брой 
9, май 2018 г. 
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ИДВАТ ДРУГИ ВРЕМЕНА 
 

Времената са трудни,  
но челични сме, будни -  
калени сме в много беди. 
През годините мудни 
много мигове чудни 
сме имали - днес и преди. 
 

Като огнена хала 
във беди възмъжала, 
народът ни крепне по дух. 
А в душата си бяла, 
много мъдрост събрала, 
той носи за химните слух. 
 

И когато премине 
като дим през комина 
на старото сивият лик, 
ще напишем пак ода 
за труда и възхода -  
народът ни в туй е велик. 
 

Няма друг по-достоен - 
гостолюб и спокоен, 
приго'ден за трудни дела. 
Пак за нова победа, 
пред Небето, що гледа, 
достойно ще вдигнем чела. 

 

ВЪРВИ НЕБЕСНАТА ТАЛИГА... 
 
Дошлият вятър завладява 
от ден на ден пространства нови. 
И все по-чисто прекалява - 
обича той да разлюлява 
дървета със гнезда на сови. 
 

Нощта започва да изстива.
Жълтеят есенно листата.
И в тази нова перспектива,
топи се лятото. Отива
към други части на Земята.

А тук, над сухата тревица,

пристига есен златокрила.
По-рядко чувам глас на птица.
И край пожъната пшеница
кочаните наливат сила. 

В премени нови са брезите,
дори кората им тъмнее.
Върбите - още по-превити.
Бледнеят някак си звездите,
 
нощта - все повече чернее.

Но скоро огнената есен.
ще видим в пълната и сила 

-като във акварел чудесен
под звуците на чудна меса,

 
властта си гордо възцарила.

Ще дойде време гроздоберно.
И в каците добри стопани
ще хвърлят гроздето си черно.
В декември някъде, наверно,
ще черпят те със пълни кани. 

Ще дойде тихо Рождеството.
А после и снегът ще падне
и бяла шапка на дървото
ще видим сутринта. Защото
и есента е ден до пладне. 

Сезоните си имат време - 
един отива, друг пристига... 
Но тази смяна не е бреме -  
от всеки нещо ще си вземем. 
Върви небесната талига…  

източник: Румен Сейреков, лична страница 
във фейсбук 
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ГОСТУВА НИ 
 

ГАСТРОЛ 
 

БЪЛГАРСКИ ХАЙКУ СЪЮЗ: 
 

ПАНДЕМИЯ В СТИХОВЕ 
 

ИЛИАНА ИЛИЕВА 
 

ХАЙГА 
 

а-а-а-пчи-ху-у 
срещу страница с хайку 
ръми над Фуджи 
 

 
 

ИВАНКА ПАВЛОВА 
 

Из цикъла „ВРАГ С КОРОНА” 
 
ПРЕДИ АПОКАЛИПСИСА 
 

Подир чернобилската лудост 
дори цветята и тревата 
излъчваха заплаха скрита 
и хубавият божи свят 
се бе превърнал за човека 
в злокобно място на смъртта. 
Сега, след толкова години, 
невидим враг – коронавирус, 
в чудаци с маски ни превърна. 
Неканеният гост – страхът, 
е свил гнездо във умовете, 
в сърцата се е настанил. 
Заплахата расте. Рисуват 
почти с наслада новините 
чудовищен апокалипсис 
и няма място за смеха. 
Дали до дъното ще стигнем: 
на болния като прокажен 
да гледаме, да го низвергнем, 
та кожата си да спасим? 
И пак се моля мълчаливо 
да съхраним човечността… 

 

В ОЧАКВАНЕ НА БОЛЕСТТА 
 

В градинката пред блока – маска, 
заплетена в треви и храсти: 
знак за всеобщата тревога. 
Коронавируса как могат, 
когато дойде, да преборят 
до смърт изплашените хора? 
Страхът расте със дни в душите, 
рисува сцени страховити 
за глад, за смърт: апокалипсис 
с цени непостижими, с липси. 
Сърцата в уплах са се свили – 
дано поне Бог има милост! 
И всеки вече маска носи, 
изпълнен с трескави въпроси: 
как би могъл да се предпази 
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от дебнещата вред зараза? 
Дори и маски вече няма 
и неизвестността голяма 
добива власт, съня ни гони: 
заплашени са милиони. 
И мислят може би мнозина 
при вестите за смърт в чужбина: 
не на природата навярно 
е дело вирусът коварен, 
а на човешката намеса. 
Стои над всичко интересът! 

 

*** 
За някого угасва слънцето. 
А то, усмихнато и лъчезарно, 
и днес, и утре ще обгръща 
с любовна ласка цялата земя. 
Почти е видимо как плъзват 
във всяко стръкче соковете бистри 
и звънват цветните камбанки 
на ранобудните цветя. 
За някого угасва слънцето. 
И в нечии попарени сърца 
ще се засели подранила зима. 
„Така било е и ще бъде”, 
но не лекува и не утешава 
студената непроменима истина. 
Статистиката само ще прибави 
към цифрата, чудовищно голяма, 
коректна и бездушна единица – 
един живот, една вселена, 
един непретворен в слова роман. 
 

ПОКЛОН ПРЕД ИТАЛИЯ 
 

Екран. Тревожни новини. 
Напук на тяхната лавина 
през тези драматични дни – 
най-неочаквана картина. 
Един развява трикольор, 
друг лекарите аплодира, 
а три сестри – прекрасен хор, 
приветствени слова скандират. 
Излязъл на балкона мъж, 
усмихнат свири на китара. 
Съсед запява изведнъж. 

Старик прозореца отваря 
и маха с дреха – сякаш с флаг 
подир победата голяма 
над някакъв коварен враг. 
Страхът над никого власт няма, 
а е реалност болестта: 
Италия е в карантина; 
животът е замрял; смъртта 
грози безмилостно мнозина. 
Да проявяваш мъжество, 
когато се тревожи всеки! 
Какво прекрасно тържество 
на дух и воля у човека! 

 

ОПТИМИСТИЧНО 
 

Понякога сънят е като ласка. 
Изтръгната от дневните тревоги, 
преброждам странни светове 
като на филм, но без кошмари. 
Когато се събудя, мекотата 
на леката завивка ме обгръща 
като прегръдката на мама. 
Навън е пролет. Тържествува 
животът с всяка своя фибра. 
И царствените орхидеи, 
и даже скромните сенполии 
са завладели простодушно 
усмихнатата ми душа. 
Чак вдън горите тилилейски 
запратих плашещите мисли. 
Надявам се, че пак ще видя 
живителното щедро слънце, 
че ненадеен детски смях 
ще звънне и ще се разчупят 
невидимите катинари 
на разрушителния страх. 
 

В ДНИ НА ИЗПИТАНИЕ 
 

В най-дребното величие съзирам
с изострени до крайност сетива
от агресивния коронавирус
и бликат от душата ми слова
най-неочаквани, необичайни –
изливащ се спонтанно благослов:
като самия космос е безкрайна
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понякога човешката любов, 
че в дни на изпитание човекът 
пораства сякаш – извисява ръст 
божественият дух у него. Нека 
да казват, че е сътворен от пръст. 
Свещеник доброволно се отказва 
да ползва кислороден апарат, 
та друг от смъртоносната зараза 
да се спаси, защото е по-млад. 
Не са ли лекарите и сестрите 
войниците на фронт ожесточен? 
Жертвоготовно, храбро, упорито 
извършват своя подвиг ден след ден. 
И ни изглежда победимо злото. 
Молитвата на всички е една: 
по-скоро тържеството на живота 
да сложи край на страшната война. 
 

ХРОНИКА НА ЕДИН ДЕН 
 

Синът ми отива на работа. 
През отворената врата 
виждам: излиза. 
Ще се обърне, ще се усмихне, 
ще ми помаха и ще ми каже: 
„Хубав ден, мамо!”. 
И той ще е хубав, 
защото сме живи, 
защото коварната болест 
е само далечна заплаха. 
Синът ми отива на работа. 
Боя се за него. 
Почти в заточение 
от месец живея. 
Когато се стопли достатъчно, 
ще отида във моето царство –  
малкия двор. 
Ще почистя от шума цветята: 
теменужки, иглики, зюмбюли. 
Ще поседна на слънце. 
После трябва да сготвя. 
А когато се върне синът ми, 
декорирана с маска 
и с измити ръце, 
ще му дам нещо вкусно през прага. 
Уж светът е какъвто е бил: 

телефон, телевизор, компютър, 
гласове на познати и близки. 
Но не е. Кой ли зъл режисьор 
е измислил такава масовка 
за чудовищен филм? 
Може би е природен каприз? 
Може би е случайност нелепа? 
Може би… Може би… Може би… 
 

ЕЛИСАВЕТА ШАПКАРЕВА 
 

ХАЙКУ 
 
*** 
последна целувка 
помежду ни 
коронавирус 
 

*** 
работа от къщи 
между 2 и 4 
фейсбук опустява 
 

*** 
ден на театъра 
повдига се завесата 
виртуално 
 

*** 
животът е театър 
главен актьор – 
коронавирусът 
 

*** 
любов 
заедно и по време 
на пандемия 
 

*** 
пандемия 
съседка храни гълъби 
през открехнат прозорец 

 
*** 
среща в магазина 
аз влизам 
ти излизаш 
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*** 
случайна среща 
не те познавам 
под маската 
 

*** 
квартална градинка 
без ездач 
металното конче 
 

*** 
квартална градинка 
само гълъб 
на въртележката 
 

*** 
квартална градинка 
полюшва се от вятъра 
празна люлка 
 

*** 
извънредно положение 
всяка шега 
е добре дошла 
 

*** 
корона вирус 
само на картина 
природата 
 

*** 
пандемия 
кварталните пияници 
на една ръка разстояние 
 

*** 
коронавирус 
закърпваме света 
с много любов 
 

*** 
пусти улици 
подскачат необезпокоявани 
врабчетата 
*** 
ден на земята 
гледам я 
през прозореца 
 

*** 
ден на книгата 
време за четене 
в изолация 
 

*** 
игра на терасата 
внучките ми пускат хартиени лодки 
в легена 
 
*** 
патронен празник 
поздравявам училището 
онлайн 
 

*** 
извънредно положение 
по-видими по улиците 
клошарите 
 

*** 
извънредно положение 
не усещам как съм прескочила 
цял сезон 
 

*** 
пандемия 
долавям мирис на люляк 
през балкона 
 

*** 
облекчен режим 
смесват се в парка 
детски и птичи песни 
 

*** 
ден на труда 
не работя 
дори и от къщи 
 

*** 
изолация 
цъфти ли японската вишна 
без да я гледам 
*** 
изолация 
сънувам морето 
дори и будна 
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*** 
ваксина 
кучето на съседа 
ме отминава 
 
*** 
пандемия 
без маски са 
само дърветата 
 
*** 
ден на детето 
виртуални целувки 
за внучките ми 
 

ЦОНКА ВЕЛИКОВА 
 

ХАЙКУ 
 
*** 
разходка в парка – 
хора и кучета 
с намордници 
 

*** 
момиченце 
ми праща целувка – 
маската ме спасява 
 

*** 
тази пролет 
дори не разбрах 
дали цъфнаха вишните 
 

*** 
не достига 
до осмия етаж – 
аромат на люляци 

 
*** 
от първата 
до последната спирка –  
трамвай без пътници 

 

*** 
само на монитора                              
срещи на влюбени –                              
телефонна пролет   
 

ЛИЛЯНА РАЙЧЕВА 

 

ВИРУСЪТ 

 
Светът на колене е паднал, изплашен и смутен. 
Жестока неизвестна сила с живота си играе. 
Невидима заплаха прекосява континенти.  

Като Дамоклиев меч витае. 
Ще оцелее ли този свят смълчан, утихнал,  

променен? 
 

Отрова за телата и душите носи този Корана 
  вирус полудял. 
Животът ни – изплашено дете, замръзна ужасен. 
В изолация и самота, връзки виртуални и срещи 

подменени, 
тревожно се ослушва да чуе глас, за глас човешки 

зажаднял. 
 

Пак цъфнаха дърветата. Но падна сняг. Покри 
земята със плащ бял. 

Дървета, хора и треви мръзнат в сят от  
неизвестност променен.  

Каква е тази смъртоносна въртележка, която ни 
люлее ден след ден? 

Ще се събуди ли светът ожесточен или по-мъдър, 
в добротата просиял? 

 
Ще се върти ли дълго тази въртележка  

непозната? 
Какво ни носи бъдещето?  

Къде в неизвестността лети Земята? 
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ВЕСИСЛАВА САВОВА 
 

ХАЙКУ 
 

*** 
цъфнали джанки 
вали дъжд 
от обвинения 
 

*** 
епидемия 
някой от съседите ми 
слуша джаз 
 

*** 
дъжд и сняг 
все по-рядко 
детски гласове 
 

*** 
пролетни копнежи 
преливат 
контейнерите за боклук 
 

*** 
работен ден 
в двора на детската градина 
само пазачът 
 

*** 
карантина 
някой плюе с погнуса 
на тротоара 
 

*** 
тишина 
крясъци само 
по новините 
 

*** 
висок непознат 
заглеждаме си 
маските 
 

*** 
време за пазар 
съседът ме разпознава 
въпреки маската 

*** 
още един ден карантина 
разнообразие само 
в менюто ми 
 
*** 
урок онлайн 
слагам си червило 
по навик 
 
*** 
денят на шегата 
всичките усмивки 
скрити 
 
*** 
Лазаровден 
берем плачеща върба 
с маски 
 
*** 
Великден 
колко често погребваме 
вярата? 
 
*** 
тъжни новини 
отново някой се помисли 
за безсмъртен 
 
*** 
познавам всеки ъгъл 
чета докато се разхождам 
вкъщи 
 
*** 
слънчев следобед 
ту вдигам ту свалям 
маската 
 
*** 
закъсняло ханами 
няколко неотворени пъпки 
сякаш само за мен 
 



Списание „Картини с думи и багри” брой 3/2020 

 

108 

 

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКС. ДЪБНИШКИ 
 

МОНОКУ 

  
*** 
бал с маски – няма музика 
 

*** 
и думи маската спира 
 

*** 
екран с маска 
 

*** 
прилеп с маска 
 

ХАЙКУ 
 

*** 
целуни ме – 
каза една маска 
на друга 
 

*** 
телефони – 
на два метра 
разстояние 
 

*** 
екран 
преподава нещо 
някому 
 

 
 

СТОЯНКА БОЯНОВА 
 

ВРЕМЕ НА КАРАНТИНА 
 

Световни градове, потънали в тишина.  
Птици и животни - по безлюдни улици.  
Домове - крепости срещу заразата.  
Гости сме на тази Земя и се страхуваме. 
Всичко, което се случва, има дълбок смисъл.  
Благословено е да сме у дома с любимите хора, 
но днес сърцето ми плаче в пандемичното време.  
Докато ме целуваш, стотици спират да дишат,  
милиони се заразяват от коронавирус по целия 
свят. 

 

Лекари се борят да спасят болните, 
учени търсят лекарства и ваксини. 
Докато ме целуваш - милиарди шептят: 
Молим те, Боже,  
спаси хората по домовете, запази ни! 
Господи, цялото човечество се моли:  
смили се над нас! 

 

ХАЙКУ 
 

*** 
цъфнали сливи  
поздравяваме пролетта  
от прозореца  
 

*** 
утринна молитва  
благодарим ти Боже  
и днес се будим 
 

*** 
ковид пандемия  
докато ме прегръщаш  
хиляди умират по света 
 

*** 
вой на линейка  
и песни на славеи 
събуждане  
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*** 
the world TV channel 
щастливо пътуване  
около света 
 

МИНКО ТАНЕВ 

 

КОВИД-19 
 

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

 

ХАЙКУ 
 

*** 
пуст мегаполис 
империите рухват  
с плясък на крила 
 

*** 
нощно четене 

междузвездни кораби  
в път към безкрая   
 

*** 
пурпурен прилив  
латински гали слуха  
gloria victis 1 
 

                                                                        
1  Лат. „слава на победените” 

ИВАНКА ЯНКОВА 
 

ХАЙКУ 

 
*** 
пусти улици 
празният трамвай 
събуди тишината 
 

*** 
клошар без маска 
и гълъбите в църковния двор 
не кацат до него 
 

*** 
скрити зад маски 
две деца се прегръщат 
под пързалката 
 

*** 
пред храма 
бездомник без маска 
хората го отминават 
 

*** 
пандемия 
ще станем ли  
по-състрадателни 
 

*** 
концерт 
звучат песни от гаража- 
виртуално 
 

*** 
мрачно утро 
и сенките по пейките – 
си сложиха маски 
 

*** 
парк 
аз и кучето 
пусто 
 

*** 
детска площадка 
само няколко врабчета 
се люлеят 
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*** 
поздрав 
с докосване на лакти - 
без COVID 19 
 
*** 
карантина 
книгите в библиотеката ми 
намаляха 
 
*** 
онлайн  
обяснения в любов - 
без целувки 
 
*** 
непознаваеми 
маските на децата - 
еднакви 
 
*** 
пандемия - 
двама актьори дърпат 
завесата виртуално 
 
*** 
разходка 
звездите греят различно 
в самотната нощ 
 
*** 
две маски 
на пейка  в парка 
трудно се разбират 
 
*** 
заедно сме 
в театъра на сенките 
лунна нощ 
 
*** 
среща 
по време на пандемия 
минах на другия тротоар 
 

 

*** 
шлемове и маски 
разминаваме се 
без да се познаем 
 

*** 
розови цветчета 
бадемът се усмихва 
на маските в парка 

 

ИВАНКА ПОПОВА 
 

ХАЙКУ 

 

*** 
схватка 
с нов минотавър –  
пропусната пролет 

 

*** 
солидарност –   
вълнуващ концерт  
под звездите 
 

*** 
срещи, 
здрависване, прегръдки – 
спомен за други дни 
 

*** 
коронавирус –  
цигулка в нощта 
прогонва страха 
 

*** 
къде ли води 
нишката на Ариадна?   
заключена пролет 
 

*** 
нов вирус – 
млади и стари 
с мишка в ръка                     
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*** 
паднала без 
гилотина корона  
ваксина, ура!                   

 

ВЕНЕЛИНА ПЕТКОВА 
 

ХАЙКУ 
 

*** 
цъфнали джанки 
в пусти паркове 
езикът на враните 
 

*** 
през маската  
артикулирам 
началото на пролетта 
 

ХАЙБУНИ 
 

ВЕЛИКДЕН 
 

Тази година на Възкресение църквата ще пол-
зва миналогодишния огън от Йерусалим в 
празничната литургия поради пандемичните мерки 
за сигурност. Чух това по телевизията и в мен 
изникна въпросът без отговор - ще слезе ли тази 
година светият огън в Йерусалим? Възникващ от 
нищото, явяващ се веднъж годишно на тази синьо-
зелена планета - аутсайдер в галактиката - огън, 
който не пари и не предизвиква пожари. Невиди-
мите неща в този свят станаха толкова много... 
Древни мъдреци казват, че всичко винаги е било 
там, където е. Просто чака добър момент да ни се 
яви. Невидими неща се появяват и изчезват там, 
откъдето са дошли. Оставят невидима следа, 
изменения в ДНК-то, неволеви импулс в сърдеч-
ния мускул, водят до нови открития, които 
понякога науката успява да запише във формули 
и диаграми, а друг път не. Кой е отговорен? Кой да 
получи награда?  

 

без да мисля повече  
пускам първото яйце  
в червената боя 

ОТЛОМКИ ОТ МИНАЛОТО 
 

Един дрон кръжи над Цариградско шосе, къде-
то за пръв път от години не се образува 
задръстване в 8.30 и в 17.30. Събрала се е тълпа 
от хора с най-разнообразни маски на лицето. 
Всички гледат в една посока - към нещо, което по 
всякакви изчисления няма скоро да се повтори: 
разрушаването чрез контролиран взрив на 17-
етажната бетонна ИПК Родина. Някои страдат за 
профуканите милиони левове, други искат да 
видят новия пейзаж първи. Така разсъждавам, 
прелиствайки снапшотовете от дрона, седнала 
пред компютъра в кухнята, уплашена от новия 
глобален вирус и от въпроса кога ли ще свърши 
всичко? 

 

камък  
покрива го с плесен и мъх  
безкрайното време 

 

СВЕТЛОСЕНКИ  
 

Годината напомня на няколко велики романа. 
"Пир по време на чума", "Чумата", "Любов по 
време на холера", "1984". А на мен, по лични 
причини, ми напомня и на "Роботът и пеперудата". 
Стоя до прозореца си на първия етаж, варя каша 
от коприва на печката и слушам тишината, такава, 
каквато не съм слушала от години в центъра на 
града. Залезът огрява отсрещния балкон, откъде-
то преди два месеца най-разнообразни чужденци 
плюеха фасове в двора и хвърляха презервативи 
през нощта, или просто се целуваха под звездите. 
Сега мястото им е заела ефирна бяла скулптура. 
С дълга дреха като на светица и дълъг шлейф 
като на булка, широки ръкави като на гейша. Не-
разгадаемият й профил е облечен в нежност като 
пролетен цвят, невинност като същество от друг 
свят. Стои и наблюдава залеза и над него.  

 

скрита от чужди погледи  
дишам  
под белия чаршаф 
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ЗОРНИЦА ХАРИЗАНОВА 
 

ХАЙКУ 
 

*** 
удължена ваканция 
тишината  
в училищната библиотека 
 

*** 
караоке бар 
ехото на гласа ми 
над празната естрада 
 

*** 
карантина 
единственият приятел на сина ми 
разтапящ се снежен човек 

 

*** 
извънредно положение 
тревожната песен на птиците 
в 4-ри сутринта 
 

*** 
изолация 
дори сакурите в парка 
под арест 
 

*** 
пандемия 
татко ме разхожда 
из нощното небе 
 

*** 
цял ден зад прозореца... 
сврака балансира 
върху върха на бор 

 

АЛЕКСАНДРА ИВОЙЛОВА 
 

ХАЙКУ 
 

*** 
синьо небе 
капе по празните пейки 
вишнев цвят 
 

*** 
пуста градинка 
клошарят 
спокойно спи 
 

*** 
пролетни сенки 
само гълъбите 
се целуват 
 

*** 
празни тротоари 
сирени 
разлюляват тишината 
 

*** 
денят залязва 
сенки на къщи и дървета –  
застинал град 

 

СИДОНИЯ ПОЖАРЛИЕВА 
 

НАСРЕД ПАНДЕМИЯТА  
 

    Поема 
 
*** 
 „Край” на строги мерки! 
Връщане по пътя 
на надпреварата... 

 
*** 
Човеци от 21-ви век, 
пак ли пристъпи на лудост – 
парите пред Живота?! 
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*** 
Нови дребни страсти, 
с коварните шантажи 
и... черната енергия... 
 
*** 
А вирусът се шири, 
вземайки надмощие. 
И той е озверен... 

 
*** 
Къде е Добротата? 
А Радостта в сърцата 
с концерти у дома? 

 
*** 
Днес всичко на открито – 
и труд, и висш талант. 
Но, вирусът е с нас... 

 
*** 
Вирусът „Ковид”, 
упорит, нахален 
не иска да заспи... 

 
*** 
Знаме развява  
в средата на лятото – 
търси победа... 
 
*** 
Вирусът като човека 
е лош, добър...изморен – 
уж заспива лете в нас... 

 
*** 
Наесен се събуждат 
всички, спали в наш’те клетки 
и атакуват... 
 
*** 
Водата има памет,  
всяка клетка има памет –  
както и вирусът?!... 

 

*** 
Не ще го надхитрим 
без самодисциплина, 
без вяра в медицината... 
 
*** 
Мисията му е : удар. 
А нашата – Човечност,  
с букет от добродетели... 

 
*** 
Да не губим Добротата, 
богатството Ч о в е ч н о с т, 
Мечтата си в Живота!.. 

 
Май-Юли 2020 
 

Подбор и редакция: Зорница Харизанова, 

секретар на Български хайку съюз 
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РЕПОРТАЖИ 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА  
НАСЛЕДСТВОТО  
В БЯЛА ЧЕРКВА 
 

АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА 
ЖИВКА ТАНЧЕВА 
 

ОТКРИВАНЕ 
 
Движението Европейски дни на нас-

ледството се заражда във Франция, 
където през 80-те години на 20 век въз-
никва и се утвърждава инициативата 
„Дни на отворените врати”. 

Европейски дни на наследството се 
провеждат в почти всички европейски 
страни като съвместна инициатива на 
Съвета на Европа и Европейската коми-
сия. През годините те са се утвърдили 
като най-голямото общоевропейско съ-
битие.  

Тази година празниците са обедине-
ни под надслов: „Европа, общо 
наследство” и са  посветени на връзката 
между наследството и образованието. 

Исторически музей-Бяла черква отк-
ри Европейските дни на наследствата с 
фотоизложби , посветени на 105 години 
от началото на Първата световна война, 
115 години от основаването на коопера-
ция „Защита“ в Бяла черква и 100 
години Пчеларско дружество в Бяла 
черква. 

 
 

Европейски дни на наследството в град Бяла 
черква, Исторически музей 

 
 

 
 
Европейски дни на наследството в град Бяла 

черква, Природонаучен музей 
 

На 18 септември отбелязваме и 35 го-
дини от откриването на Природо-
научния музей в Бяла черква – важно 
събитие от историята на музейното дело 
не само в града, но и в Община Павли-
кени. 

В Природонаучната експозиция 
представяме и презентация за историята 
на музея. 

 
Анастасия Георгиева, Исторически музей – 

Бяла черква 
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БЯЛА ЧЕРКВА –  

ИЗВОР НА РОДОЛЮИЕ 
 

Бяла черква притежава пет музея, но 
не само петте музея, в които е съхранен 
богат исторически, етнографски, приро-
донаучен и битов материал, а всяка 
улица, всяка къща и всеки камък от нея е 
пропит със спомени от минали събития 
и образи на хора от миналото ни до 
днес. Местни будни белочерковци са 
организирвали и продължават да орга-
низират и сега пищни изложби, беседи, 
дискусии и образователни програми за 
деца от предучилищна възраст и учени-
ци. Музейните зали предоставят 
възможност за провеждане на уроци по 
родолюбие, история и екологични поз-
нания, както и празници от 
историческия и екологичния календар. 

На 18 септември т.  г. Анастасия Геор-
гиева, Ивалина Банова и Сашка 
Душкова представиха пред белочерков-
ската общественост три изложби, 
подплатени с интересни, увлекателни 
беседи. 

В историческия музей – изложба с бе-
седа „115 години от обявяването на 
Първата световна война”,  в която война 
загиват 30 млади трудоспособни синове 
на града ни. 

В природонаучния музей, който чест-
ва своята 35-та годишнина – беседа „На 
природата с любов”, като бе предоставен 
и богат природонаучен материал. 

И не на последно място – изложба  
„100 години пчеларство в Бяла черква”, 
на която са изложени пчеларски експо-
нати от дарители и богат снимков 
материал на пчелари от миналото до 
днес. 

Бяла черква е устремена към духов-
ното, естетическо и морално издигане на 
своето общество! 

 
Живка Танчева 

РУСЕНСКИЯТ ФИЛИАЛ НА 
ССП ОТКРИ ТВОРЧЕСКИЯ  
СЕЗОН НА БРЕГА НА ДУНАВА 

 

НАДЕЖДА РАДЕВА 
 

Литературно четене под надслов 
„Есен, здравей” се проведе в град Русе на 
24 септември 2020 г., организирано от 
Русенския филиал на Съюза на свобод-
ните писатели в България. Това бе и 
първата сбирка на членовете на ССП в 
Русе (те вече наброяват 35 души) след 
началото на Пандемията през месец 
март. Именно затова мястото на събити-
ето бе съобразено с епидемичната 
обстановка и се състоя на брега на Дуна-
ва на русенския кей под открито небе. 
Събитието бе посветено на 30-
годишнината от основаването на Съюза 
на свободните писатели в България. 
 

 
 

Литературно четене на брега на Дунав 
 
Към инициативата се присъединиха 

и други русенски автори, които не чле-
нуват в Съюза, но имат афинитет към 
изявите на Русенския филиал, както и 
граждани, които оформиха солидна 
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публика. Четенето бе открито от предсе-
дателя на филиала Йордан Василев, след 
което получихме поздравления от на-
шите румънски приятели от 
литературния клуб „Лучафърул” – гр. 
Гюргево. Специално приветствие ни 
отправи ръководителят на литературния 
клуб към читалище „Зора” театроведът 
Крум Гергицов, който изтъкна, че по-
добни инициативи са изключително 
важни за укрепване на творческата обс-
тановка в региона.  

 

 
 
Надежда Радева и Крум Гергицов 
 
С интересно участие се открои поетът 

Живодар Душков, който прочете уни-
калното си стихотворение „Нашият град 
днес”, написано по време на Пандемията 
– на 19 март 2020 г. 

Творбата бе публикувана във 
фейсбук и за кратко време – малко пове-
че от 1 месец преведена на 37 езика, след 
което авторът оформи стихосбирка, съ-
държаща въпросното стихотворение и 
преводите му – общо 45, както и снимки 

от различните държави, на чиито езици 
е преведено произведението. Уникална-
та книга на Живодар Душков вече излезе 
от печат и бе представена за първи път 
на 23 септември във Военен клуб – Русе. 

Литературното четене „Есен, здра-
вей” провокира и един от авторите, член 
на русенския филиал на ССП – Данаил 
Стойчев – Хърст да представи с няколко 
думи своята книга „Случаят Кордоку-
вас”, издадена през настоящата 2020 г., 
чиято премиера бе отложена заради 
извънредната обстановка. Криминална-
та повест „Случаят Кордокувас” се 
опира на малко известни събития от 
историческото ни минало и се занимава 
с личността на българския цар Ивайло. 
От съвременна гледна точка се разследва 
загадката около неговата смърт и се раз-
крива драмата в двора на татарина 
Ногай, разиграла се преди 740 години. 

Общо 21 бяха авторите, които проче-
тоха свои творби, повечето от които 
писани в последно време. Ето и имената 
на част от авторите, които не членуват в 
Съюза на свободните писатели и бяха 
наши гости: Живодар Душков, Атанас 
Петров, Александрина Шаханова, 
Здравка Христова, Минчо Чинаров, До-
ра Янева-Медникарова, Милена 
Иванова, Юлия Николова и Павлина 
Кирилова. А ето и имената на участва-
лите автори, членове на Русенския 
филиал: Надежда Радева, Йордан Васи-
лев, Данаил Стойчев – Хърст, Михаела 
Грамен, Райна Преславска, Анета Петко-
ва, Цветанка Ангелова, Светланда 
Рашкова, Веселка Кюкова, Лилия Линко-
ва, Таня Сеславска и Зоя Раднева. 

 
текст: Надежда Радева 

снимки: Ина Тин, Румъния 




