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АКЦЕНТИ  
 

ЗА АРТ ПЛАТФОРМА  

gabriell-e-lit 
 

За всички потребители на Арт плат-
форма gabriell-e-lit и сайтовете, базирани 
на домейна gabriell-e-lit.com е важно да 
знаят, че от м. декември притежаваме SSL 
сертификат, което позволява криптиране 
на информацията при съхранение и об-
мен. По този начин уебсайтовете ни стават 
по-надеждни, като пазят потребителските 
данни защитени, от една страна, а от дру-
га самите те са по-устойчиви на хакерски 
атаки и са защитени от подправяне на 
домейна с цел създаване на фалшиви вер-
сии. Надяваме се, че това ще предраз-
положи повече читатели да търсят нашето 
съдържание, както като онлайн преживя-
ване, така и като възможност за сваляне на 
електронни книги. 

В периода септември – декември изда-
телство gabriell-e-lit даде живот на шест 
нови книги, всяка в два електронни фор-
мата – „Дневник с обратна дата“ на На-
дежда Александрова, „Кръстопът на съ-
нища“ на Габриела Цанева, „Спонтанно 
съзнание“ на Димитър Анакиев, „Гласът 
на сърцето“ на Христина Въчева и на забе-
лежителните антологии със съставител 
Димитър Анакиев „Парче от дъга“ и „Рен-
саку с хан Омуртаг“. 

Електронната ни библиотека се обога-
ти с още две интересни заглавия – най-
новите книги на Павлина Петкова, излез-
ли от печат през 2022 г. – стихосбирката 
„Спомени от хербария“ и документалната 
книга „Пред прага на Мелпомена“. 

В предколедните дни на декември ху-
дожникът Иван Додов предостави 14 ак-
варелни картини на тема „Зима“ за предс-
тавяне в нашата електронна галерия. 

ЗА ИЗДАТЕЛСТВО  
И СПИСАНИЕТО 

 

ЧЕТВЪРТАТА ГОДИНА  
 

Издателство gabriell-e-lit посрещна своя 
четвърти рожден ден на 6 декември с нов 
издателски код за ISBN номера, а това озна-
чава, че сме осъществили 100 различни 
издания (на общо 49 заглавия). Трите най-
нови книги на издателството са регистрира-
ни с новия ни издателски код – „Спри да те 
прегърна“, любовна лирика, на Тодор Бил-
чев, антологията „Ренсаку с хан Омуртаг“ и 
„Любов и свобода“. 

Извън статистиката, важно е да отбеле-
жим, че през изминалата година две талан-
тливи поетеси направиха литературния си 
дебют чрез нашето издателство – Снежана 
Стамова с „Отвътре навън“ през юни и Весе-
лина Башова с „Любов и свобода“ през 
декември. Те внесоха своя оригинален стил, 
дух и послания и в сп. „Картини с думи и 
багри“, като го обогатиха жанрово и тема-
тично. По отношение на тематичното раз-
нообразие трябва да споменем „Парче от 
дъга“ – първата българска танка антология, 
която, според своя съставител е първата ан-
тология с танка поезия не само в нашата, но 
и в балканската и европейската литература. 
Изключително сме щастливи, че станахме 
издадели на още една антология, съставена 
от Димитър Анакивев – „Ренсаку с хан 
Омуртаг“, събрала хайку стихове на автори 
от 14 държави. Така ние още веднъж прек-
рачваме границите, за да постигнем по-
дълбоко съпреживяване, разбиране и съп-
ричастност не само като литературното въз-
действие, но и в общочовешки план.  

В заключение ще кажем, че през 2022 г. 
чрез издателство gabriel-e-lit до читателите 
стигнаха общо 13 книги. Към споменатите 
ще добавим стихосбирките на Тодор Билчев 
„Под небето в мене“ и „Народе!!!!“, сборни-
кът с хайбуни на Димитър Анакиев „Тяна 
пътека през душата и света“, излезли през 
първото полугодие и второто издание на 
„Историите на Вартоломей“ на Рени Васева. 



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2022 

 

6 

 

НОВИТЕ АВТОРИ 
 

Трудно е да се обхване целият диапазон 
от характери, теми, стилови похвати и 
жанрово разнообразие, който новите авто-
ри внесоха в настоящия брой, 17-ти от 
основаването на списанието. Без съмнение, 
за това трябва да благодарим на нашите 
гост редактори и преводачи, които чрез 
рубриката „Преводачът представя“ дадоха 
възможност да читателя да се докосне до 
съвременната италианска литература в 
лицето на Антонио Копола и Марио Итало 
Фучиле /в превод на Контадин Кременс-
ки/ и творчеството на полските поети Ян 
Твардовски, Юзеф Баран, Ян Полковски и 
Войчех Кас в превод на Лъчезар Селяшки.  

Забележителни са творческият портрет 
и поезията на Данаил Антонов, представен 
от проф. д. н. Венелин Терзиев. От худо-
жествената проза най-силно ме впечатлиха 
разказите на д-р Валентин Баров, предста-
вени от Силва Василева и Калин Терзийски 
/присъстващ едновременно като художник 
и рецензент последната книга на Валентин 
Баров „Срещи“. По предложение на Иван-
ка Павлова публикувахме поемата на 
Ирина Александрова „Сага в червено и 
бяло“, силно въздействаща както с худо-
жественото майсторство на поетическия 
изказ и послание, така и с дълбоко прежи-
вяното лично чувство от автора. 

Документалната проза е представена в 
настоящия брой с откъс от най-новата кни-
га на краеведа Хачик Лебикян „Арменската 
общност в Русе от XVII в. до 2022 г.”, пред-
ложен от Тодор Билчев. 

Поетите Ваня Йорданова, Добрина Си-
мова и Хари Спасов сами намериха път към 
нашето списание. Забележително е това, че 
Добрина Симова се представи не с поезия, а 
с разказ, а Ваня Йорданова – със стихове и 
разказ, вдъхновен от живота на първата 
българска светска учителка Анастасия Ди-
митрова. С репортажи за събития, свързани 
с изяви на наши автори, автори на списа-
нието станаха Даниела Ангелова и Звез-
делина Гечева. 

АНОНСИ 
 

ЛЕДЕНИ ВИСУЛКИ, АПЕВА 
 

РЕДАКЦИОНЕН АНОНС 
 

Очаквайте новата поетична книга на 
Павлина Петкова „Ледени висулки“ в 
жанра апева. Поетесата сподели с редак-
цията на сп. „Картини с думи и багри“ два 
цикъла с текстове, подбрани от нея – „Зи-
ма“ и „Коледа“. Нека пожелаем лек и 
успешен път към читателите на книгата, а 
на автора – много щастливи мигове и 
вдъхновение… 

 

ЗИМА 
 

От 
голи 
клони 
провисват се 
ледени шила. 
 

* 
Клон. 
Зима. 
Птицата 
от крак на крак. 
Падат снежинки. 
 

* 
И  
вихри 
свирепи 
се вият навън. 
Снегът заблестя. 
 

* 
Дни, 
нощи 
съскат зли, 
вихри снежни. 
Грабвайте шейни. 
 

* 
По 
снега 
дири от 
шейни – летят. 
Благослов за мир. 
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* 
Пак 
звънят 
ледени 
висулки от 
елхови клони. 
 

* 
Сняг. 
Птица. 
Графика 
черно-бяла 
поздрав за деня. 
 

* 
Сняг 
вали. 
Там, отвъд 
зимна тъга. 
Мечтите кълнят. 
 

* 
За 
деня 
аромат 
с канелен вкус. 
Вън е пухкав сняг. 
 

* 
Танц 
снежен, 
вятърът 
дим извива. 
Обич за двама. 
 

* 
На 
двора 
елхата 
цяла искри –  
бяла надежда. 
 

* 
Студ. 
Мъгла. 
Гнездата 
заключени 
чак до пролетта. 
 

* 
Щом 

звъннат 
ледени 
висулки от 
елхови клони 
тя 
шлейфа 
размята 
бална рокля - 
зимна кралица. 
 

* 
Там 
седи 
старица 
умислена. 
В огъня – искри. 
Люта зима вън. 
Огнището 
отблясък  
ръси. 
Ех. 
 

* 
Мраз 
с игли 
съшива 
дупките на 
януарска нощ. 
Скърцат стъпките 
под погледа 
на сива 
луна. 
Но... 
 

* 
Под 
преспи 
светът е 
сгушен, покрит. 
Бяла палитра. 
Сред 
тая 
тишина 
на топло спят. 
Звънят кристали. 
 

* 
Лъч 
слънчев -  
надежда 

за топлина 
през зимните дни. 
Заскрежени дни, 
затрупан дом, 
пъртина 
към нас.  
Мраз. 
 

* 
Бор. 
Нека 
догаря 
с дъх на смола. 
В камината жар. 
Вън 
вее 
снежен мраз 
с игли шие 
бели камбани. 
 

* 
Край 
брега 
морето 
по-светло. 
И е истинско. 
А 
плажа - 
в гларуси 
от крак на крак. 
Зимна картина. 
 

* 
Под 
снега 
тишина 
затрупала 
някаква тайна. 
Безвремието 
е скрило под 
завивка 
семе. 
Сняг. 
И 
вали 
безгрижно, 
покрива вред 
с бяла красота. 
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ЗА ВАЛЕНТИН И НЕГОВИТЕ 
„СРЕЩИ“ 

 

ВЪВЕДЕНИЕ - КАЛИН ТЕРЗИЙСКИ 
 

Блестящ белетрист с богат, овладян и 
мъжествен стил... и добър човек.  

Това мога да кажа в първия миг, ако ме 
попитат за Валентин Баров. После ще 
продължа с това, че бяхме приятели. И ще 
изпитам леко неудобство – да хвалиш 
приятеля си е същото, като да хвалиш себе 
си.  

Но честният човек не е честен само в 
критиката и злословието, както си мислят 
някои. Най-трудната честност е честност-
та, която изрича възхвали и не подминава 
добрите истини. Това е може би така, за-
щото сме привикнали възхвалите – в 
огромното море на историята на човешко-
то лицемерие – да са неистинни и 
лицемерни. Затова някак трудно и неес-
тествено е да кажеш: „Моят приятел беше 
голям писател!“. Нима това не е като да 
издигаш паметник на самия себе си? Но аз 
го казвам: Валентин Баров беше голям 
писател! В тази книга, която е сега в ръцете 
ви – чрез горчивите и тежки като стого-
дишно вино истории; чрез съдбите на 
плътните си, истински герои – той го до-
казва без никакъв компромис.  

Такъв беше Вальо – без компромиси! 
Не че не ги правеше. Но компромисите 
биват всякакви. Едните, сивкави и незна-
чителни – дребни мишки на бита, а 
другите – със собствената съвест и с основ-
ните етични принципи. Валентин не 
правеше именно от тези, вторите! И това 
вие, читателите, ще усетите още с първите 
страници на книгата... А може ли – питам 
се – да се каже за един голям писател: Бе-
ше...? 

Не, не е редно – отговарям си сам. Го-
лемият писател е! Той е едно от малкото 
неща, които са и ще бъдат, докато има 

хора. Хора не в смисъла на биологични 
единици – двуноги, консумиращи и бързо 
размножаващи се твари. Не. Хора – мис-
лещи и чувстващи създания, обладаващи 
едно свойство, което другите същества 
нямат – способността да градят и да отсто-
яват Красивото и Доброто.  

Валентин Баров  е един от тези хора.  
Затова, преодолял вече всяко ненужно 

неудобство, ще напиша: Валентин Баров е 
голям писател!  

Така че: Четете! 
 

ОЩЕ ЗА КНИГАТА И МИСИЯТА НА 

АВТОРА – СИЛВА ВАСИЛЕВА 
 

Спасеното добро или за книгата с ми-
сия да спасява 

Има човешки животи, белязани от 
звезда. Има съдби, белязани от предопре-
делеността на неизбежните срещи. Има и 
срещи. Невъзможна в своята възможност 
„Срещи“ на Валентин Баров носи посла-
нието да бъдем и да помагаме. Дори и 
когато ни няма. Дори когато никой не 
иска това от нас. Заради самите нас… 

До дни тази книга ще може да се заку-
пи, а събраните от продажбите средства 
ще бъдат онзи невидим мост, по който 
Сдружение „Рето – Надежда“ ще връща 
вярата на тези, които търсят пътя към нея. 

Защото най-трудно се признава исти-
ната… 

Зависимостта и пристрастяването са 
само миг от човешкия ад. Миг, който про-
дължава години, а понякога и цял един 
живот. 

Между страниците на тази книга са 
събрани съдби. Съдбите на хора изплаше-
ни, объркани, изгубени, спасени… Хора, 
преминали през своя ад по своя си мост. 

Родена от любовта, „Срещи“ на д-р Ва-
лентин Баров е протегната ръка към 
оцелелите. И въпреки тежката загуба на 
най-любимия човек, решението на се-
мейството на Валентин Баров е печалбата 
от продажбата да бъде предадена на 
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Сдружение „Рето – Надежда“, за да под-
помогне тяхната обща кауза – превенция и 
борба със зависимостите. 

За да има път през Моста… 
 

РЕДАКЦИОНЕН АНОНС 
 

Сборникът с разкази на д-р Валентин 
Баров излиза със знака на издателство 
Gaiana, Русе, под редакцията на Силва 
Василева и Кети Илиева. Художник на 
корицата и илюстрациите, както и на 
предговора е Калин Терзийски. Съдържа 
11 разказа, 8 рисунки, предговор и две 
посвещения. 

Книга, написана с много любов и съп-
ричастност, която едновременно отда-
лечава от бита и ежедневното, и сближава 
с изконните човешки преживявания, не-
обходимости и стремежи, които тъкат 
живота ни. А животът е пъстър, като ро-
допски губер – с цялата си красота и 
страдание. Може би най-ценното в нея е 
усещането на преживяност и съпреживя-
ване. Непосредственост и човечност, ес-
тествен изказ и структура, зад които безс-
порното писателско майсторство не се 
натрапва. Както всяко истинско майсторс-
тво. Книга, която не се забравя. 

 

  

ЧОВЕК –  
АНТОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКОТО 
ХАЙКУ В САЩ 

 

ДИМИТЪР АНАКИЕВ 
 

Антологията „Човек“ включва две по-
коления български хайку поети, условно 
разделени на „преди Фейсбук“ и „след 
Фейсбук поколение“, включително хайку 
на хан Омуртаг, общо 72-ма творци, всеки 
представен с по едно хайку. 

Това е първото масово представяне на 
българското хайку пред световната общес-
твеност. 

Съставител и редактор на антологията, 
както и автор на предговора е Димитър 
Анакиев. Редактор на американското из-
дание е Джим Кейшиан. 
 

 
 
Антологията ще бъде издадена на анг-

лийски език в два формата – електронна 
книга и печатно издание, които ще се раз-
пространяват и ще бъдат достъпни на 
„книгомашини“ по целия свят от най-
голямото издателство в света за хайку и 
сродни форми на английски език: Red 
Moon Press, Уинчестър, Вирджиния, САЩ.  

Българското хайку има своите особе-
ности и ние искаме да ги представим 
широко на света. 
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А ето и включените автори: хан Омур-
таг (IX c.), Блага Димитрова (1922-2003), 
Екатерина Йосифова, Елисавета Шапка-
рева, Елка Бенева, Емануел Дарев, Дими-
тър Стефанов (1932-2018), Антоанета Ни-
колова, Венелина Петкова, Иван Методиев 
(1946-2003), Иван Георгиев, Дария Георгие-
ва, Ценка Цачева, Едвин Сугарев, Дими-
тър Анакиев, Боряна Богданова, Пламен 
Глогов, Красимира Димова, Марчела Ми-
ронова, Венелин Илиев, Станислава Ган-
чева, Радостина Драгостинова, Красимира 
Димова, Гинка Билярска (1946-2007), Ди-
митър Горсов, Таня Йорданова, София 
Янева, Веселина Башова, Калин Раймун-
дов, Катерина Панева, Кева Апостолова, 
Красен Камбуров, Лиляна Райчева, Люба 
Александрова, Мартина Павлова, Никола 
Стойчев, Нина Кръстева, Огнян Кожуха-
ров, Патриция Николова, Пенка Ватова, 
Петър Чухов, Рада Москова, Радка Стой-
кова, Райна Сотирова, Стефан Гечев, Сил-
вия Парушова, Славчо Чанев, Сава Кирс-
танов, Станко Нацев, Стефан Петков, 
Христо Паунов – Ке Пела, Цецка Иванова, 
Янаки Петров, Зорница Харизанова, Со-
фия Филипова (1930-2022), Елена Дива-
рова, Илия Миндев, Златка Тименова, Да-
ниела Симеоновска, Георги Тодоров, Лъ-
чезар Селяшки, Мина Варсано, Минко 
Танев, Диана Тенева, Христо Полизов, 
Людмила Христова, Ким Алберт Думанон, 
Мая Данева, Людмила Балабанова, Мая 
Любенова (1956-2016), Габриела Цанева, 
Стоянка Боянова. 

През следващата година съставителят, 
в сътрудничество с издателство gabriell-e-lit 
ще подготви второ, допълнено издание на 
български език, което ще включва 100 
/или повече/ български хайку творци от 
различни поколения, за да продължи по-
пълното представяне на българската 
хайку общност и хайку литература. 

 

  

НОВИ КНИГИ 
 

ЗА „ГЛАСЪТ НА СЪРЦЕТО“ 
 

ЙОРДАН МИТЕВ 
 

Излезе петата по ред поетична книга 
на поетесата Христина Въчева, която не ни 
изненадва, а ни кара да видим по друг 
начин единството на света и духа, после-
диците от стремглавото препускане по 
вече познатия път на човешките чувства и 
взаимоотношения. Авторката има щаст-
ливата звезда, която я води в необятния 
простор на духовните търсения, чрез кои-
то се навлиза в същността на доброта и 
свята човешка мисъл за добро и зло, за 
нежно и красиво.  

Книгата е ситуирана в три основни 
раздела. Личи стремежът на Аза да се слее 
с реалната действителност. От там са кра-
сивите картини, лица и изводи.  

Талантливата поетеса отново излиза с 
достойнство на литературното поле. И то 
благодарение на три основни признака, 
които са водещи в успешното ѝ творчест-
во. Осезаемо нежността, самочувствието и 
самооценката, преминават през миналото, 
настоящето, устремени към бъдещето. 
Така се получава и новия метод на напис-
ване – чрез личното авторско само-
осъзнаване. И това е засвидетелстван факт. 
За нея е важно не само с какъв поетичен 
мисловен устрем влиза в полето, а и какво 
иска да преживее там. Така избира най-
достойното време, за да почувства читате-
ля аромата на нежността и уханието на 
вятъра. 

Какъв извод правя след като се запоз-
нах с книгата? Прави впечатление не само 
тематиката и художественото творчество, 
но и сливането на поетесата с посланията, 
които влага в стиховете си. Книгата е раз-
делена на три раздела и обединени, те 
повишават цялостното въздействие, имат 
своята литературна стойност. Три теми, 
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обединени в едно, показват тематична 
свобода и въздействие. 

Още в първото стихотворение „Моята 
душа“ на раздел първи „Нежна сила“, 
поетесата изповяда нещо, което на пръв 
прочит е доста обикновено. Но и при еле-
ментарен опит да се отхвърли, ще се 
установи, че книгата остава без мото. И 
това никак не е маловажно, защото ето как 
звучи: Как иска ми се/ да живеем /в хармония и 
светлина,/ да преоткривам /чуждата болка – 
/станала и моя рана./ Да чувам мъдрия глас/ на 
дъждовете светлооки…/ Да чувствам, Боже, / 
твоята любов! 

Това мечта ли е? Или молба? Не, това е 
просто вик към цялото човечество и това 
осъзнато откровение обединява хората. В 
„Пролетна магия” следва и продължение-
то с нежното признание: Прегръща ме 
зеленото край пътя /с целувките на макови 
полета./ И слънцето е лъч запален,/ рисува 
златно-розови следи в небето. 

И ако слънцето е причината да се види 
тя като част от света, идва и спокойствието, 
и кротката тишина в „Светът разлиства 
сетивата ми“: И съм усмихната, и слънчева. 
/Ухае в мене лято,/ полъхва нежен морски 
бриз,/ жита узрели са косите ми, /на Тракия /и 
слънчев лъч заплита /светлина в душата ми… 

Звучи хубаво и нежно, звучи истинско. 
Написаното във втори раздел „Нежна 

памет“ обяснява чрез духовното търсене 
на влияещите си духовни фактори форми 
на познание, като последните откриват 
материалното чрез духовното и обратно. 
Поетесата открива тази връзка на разно-
образните фактори и отново с познати, но 
много топ-ли думи ни прави съпричастни 
към силата на паметта. В стихотворението 
„Благослов“ звучат следните стихове: Събу-
дена е майката земя,/ поръсена от весел дъжд. / 
Запяват пак щурците свойта песен, /и ето 
заслушват се добрите хора… 

Това е резултата от събудената памет. А 
в стихотворението „Любов“ паметта се е 
завърнала с изненада и красиви звуци: 

Любов, нима си тук ?/ Дошла с цветя и звук/ 
от най-красива песен,/ в която няма есен… 

Споменахме за отношението памет и 
човешки емоции, което с емоционална 
сила те връща в истинското ежедневие. В 
„Отвори ми врата.” авторката буквално 
признава: Обичам да се губя /във очите ти, /в 
усмивката ти – нежна и добра,/ да преоткри-
вам светлината /на сърцето ти,/ обичам да 
съм просто жива. 

В третия раздел „Нежна радост“ отк-
риваме духовния свят на книгата, защото 
тук са примерите на Божествена сила, на 
единството. Процесите не са ограничени, 
но не и задържани, защото любовта е лю-
бов и тя е светлината, която наднича. „и от 
небето светлина се свлича“ – „Юлски 
звън“. Човечността налага своето и това 
подчертава и поетесата в стихотворението 
„В шепа човечност”: В шепа човечност/ 
събирам света. Малко ли е?… /Много?…/ С 
вятъра споря, / търся добрите приятели / в 
детството… 

Особени сили в „Старата черница“ ни 
привикват да бъдем достойни за битието 
си: Хорà и песни, и човешки мъки,/ събиране, 
прегръдки и разлъки…/ Как бяхме боси, слаби, 
огладнели, / и под нея колко сме стоели! 

Желаем актуален живот, път през 
творческото време, за да напише авторката 
и такава книга, със заглавна страница 
„Старата черница“. Време е за спомени, 
любов и пожелания. С радост и с усмивка, 
гледай напред, Христина! Амин! 

***  
„Гласът на сърцето“ е петата поетична 

книга на Христина Въчева и втората, която 
излиза със знака на издателство gabriell-e-lit. 
Рецензенти на изданието са акад. Благовеста 
Касабова и Йордан Митев. В книгата са вклю-
чени три графики на Камбер Камбер, като 
негова е и картината на корицата. 

Печатното издание излиза през октомври, 
а до края на 2022 г. очаквайте и електронния 
вариант на стихосбирката в двата формата 
– .pdf и .epub. 

 

редакционна бележка 
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ОЩЕ ЗА „ИСТОРИИТЕ НА 
ВАРТОЛОМЕЙ“ 

 

В края на ноември „Историите на Вар-
толомей“, сборник с разкази на Рени 
Васева, второ преработено и допълнено 
издание излезе от печат. След големия 
читателски интерес към разказите за Вар-
толомей, част от които публикувахме в сп. 
„Картини с думи и багри“ и към елект-
ронното издание на книгата през 2021 г., 
естествено бе да се появи и този печатен 
том. Тук ще намерим не само нови, нев-
лючени в първото издание и непубли-
кувани до момента истории с таласъма, но 
ще видим и местообитанията му.  

 

  
Приложението на книгата съдържа по-

вече от 50 авторови фотографии на стари 
селски къщи, които не само дават декор на 
белетристичния текст, но са и опит да се 
съхрани неповторимата архитектура и чар 
на българското село, както и елементи от 
бита и духовността, съхранени в замръз-
налото безвремие на изоставените сгради. 

  

ЗА „КРЪСТОПЪТ НА СЪНИЩА“ 
 
„Кръстопът на сънища“ е поредната 

поетична книга на Габриела Цанева, която 
съчетава поезия в свободен стих и източни 
форми – хайку, танка и хайбуни с пълно-
цветни авторски картини /хайга/, поро-
дени от поезията, или станали повод за 
поезия. 

Композиционно, стихосбирката е изг-
радена от две части, които не са жанрово 
или тематично обособени. Текстът е ця-
лостен и многопластов едновременно, ези-
кът е богат и образен, метриката - накъса-
на, задъхана, римите – водопадно изобил-
ни. Темата за войната и осъзнаването ѝ  на 
ниво личност и общество преминава през 
цялата книга, като без да е единствена и 
водеща, не може да бъде отмината.  

Преобладаващото усещане след пър-
вия прочит е за един почти яростен  
стремеж чрез средствата на поезията да се 
достигне до отговорите на основните въп-
роси за съществуването, за същината на 
нещата и човешките отношения.  

В този контекст може да се каже, че 
стихосбирката „Кръстопът на сънища“ е 
едно вглеждане в дълбините на познание-
то ни за вселената, едно докосване до 
трансцедентното, но не само на духовно 
ниво, а и чрез достиженията на съвремен-
ната наука. 

Книгата съдържа 16 пълноцветни ав-
торови картини с текст – хайку, озаглавени 
„Хайга“ със съответен номер. Макар да не 
са хайга в класическия смисъл на понятие-
то, те въздействат едновременно чрез 
средствата на визуалното и словесно из-
куство и съставляват част от цялостната 
плът на поетическите послания. 

Дизайнът на корицата е дело на поете-
сата, а картината на корицата /нейна 
авторска творба/ не  е включена в настоя-
щата стихосбирка, която излезе като 
печатно издание в края на ноември и като 
е-книга по-рано през тази есен. 

 
редакционен коментар 
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ЗА „СПРИ ДА ТЕ ПРЕГЪРНА“ 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

„Спри да те прегърна“ – една дълго ча-
кана и дълго обмисляна от поета книга. И 
може би – дълго носена, дълго писана. Не 
като конкретни стихотворения, защото 
Тодор Билчев не е от творците, които 
трудно пишат и трудно намират думите и 
темите си, напротив. Богатството на теми 
и лексика са характерни за творчеството 
му. Тук става дума за друго – за дълбокото 
преживяно преосмисляне на темата за 
любовта в цялата ѝ дълбочина и многоп-
ластовост. 

Но колко точно това е казано в обръ-
щението към читателя – „Вселенска сила, 
гравитация и светлина, квинтесенцията на 
живота ни е тя.“ 

И авторът, задал своята теза с първите 
редове, изгражда постройката на повест-
вованието на тази необичайна стихо-
сбирка като истинско и пряко доказателс-
тво на твърденията си, определящи същ-
ността на любовта. Не за първи път в твор-
чеството си Тодор Билчев използва редкия 
похват да черпи поетическо вдъхновение 
от прозаични текстове, а понякога и от 
стихотворения. В случая, негови отправни 
пунктове стават оригинални писма на 
Айнщайн и Линкълн, чрез които Т. Бил-
чев развива и нюансира разбирането за 
любовта като основна движеща сила на 
живота и най-важна съставка на щастието. 

Освен първите три, уводни стихотво-
рения, книгата съдържа още 47 поетични 
творби, някои от които публикувани в 
други негови книги. 

50 късчета концентрирана емоция – 
достатъчна за да извървим пълния кръг на 
сътворението, заедно с автора и да устано-
вим простичките житейски истини, които 
всеки ден търсим и всеки ден губим по 
пътя си. Но колко щастливи ни правят те 
всеки път, когато ги досегнем! 

Пиша често за поезията на Тодор Бил-
чев в качеството си на издател на вече 
десета негова поетична книга. И няма да 
изненадам нито себе си, нито читателя с 
„открития“ и „откровения“, но и тук, как-
то във всяка от предходните му стихо-
сбирки намирам и с радост споделям нео-
чаквани и красиви рими, метафори и 
образи, които като звезди разкъсват тъкан-
та на поезията, за да начертаят пътеката 
към сърцевината за разбирането – както на 
авторовата личност, така и на неговите 
творчески лутания и постижения: 

 

Когато нощем, стенеща от студ, луната 
от звезден прах заприда лицето на деня 
 

Една жена душата ми пресече. 
И като бистър извор в мен потече. 
 

Разплита мандаринени лъчи 
на утрото косата, в ден прелял. 
 

Цвете от дъгата как 
да откъсна мога? 
 

Такава жена ти не познаваш, никой не знае. 
Тъкана е с прежда, от овче стадо остригана. 
С мълчана вода е измита във тъмно усое. 
И със бяло брашно от мъжка любов е омесена. 

 

Но нека не изчерпваме книгата с цита-
ти, а да оставим читателя да намери своята 
истина за безкрайната многолика любов! 

На добър път! 
 

*** 
 „Спри да те прегърна“ е двайсет и тре-

тата стихосбирка на Тодор Билчев и 
десетата, която излиза със знака на изд. 
gabriell-e-lit.  

Цялостният дизайн на книжното тяло 
и корицата е дело на Габриела Цанева, 
като за целта са използвани нейни авторс-
ки картини, нарисувани за случая по идея 
на Тодор Билчев. 

 

редакционна бележка 
 



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2022 

 

14 

 

ДНЕВНИКЪТ С ОБРАТНА ДАТА 
 

Една необичайна книга, жанрът на ко-
ято е трудно да бъде определен. Включени 
са къси разкази с „обратна дата“, есета, 
поезия и литературна критика. Още в 
първите редове авторът заявява „Това няма 
да бъде класическия „личен дневник“, в който 
се записват ежедневни или редуващи се в хро-
нологичен ред лични преживявания, понякога 
свързани с характерни или важни обществени 
събития…В моя дневник ще се редуват дати-
рани етюди и импресии, свързани с току-що 
изживяното и със спомени, възкресени от него, 
случили се преди пет, десет, трийсет или 
повече години.“ И се придържа към тази 
зададена рамка. Но – не съвсем. Често им-
пресивното преминава в публицистика, а 
публицистиката в есеистика. Понякога, 
текстовете са класически хайбуни, или пък 
белетристичното повествование завършва 
с поезия. 

Композиционно, „Дневник с обратна 
дата“ е изграден от три части – „Дневни-
кът с обратни дати“; „Обратните дати на 
дневника“ и „През погледа ми“… Всяка от 
тях е писана по различно време, като често 
във втората и третата част отношението 
между творбите е по-скоро като това в 
сборник със статии, рецензии и поезия, 
отколкото в дневник. Там те относително 
запазват своята самостоятелност, за разли-
ка от тези в първата част, която, макар и 
структурно фрагментирана, е замислена и 
написана като цялостно белетристично 
произведение, в което може да се просле-
дят и основна сюжетна линия с нейните 
разклонения, и да се открият персонажи, 
със свои характер, развитие и взаимоот-
ношения. 

Картината на корицата и цялостният 
дизайн на книгата са дело на Габриела 
Цанева. Ръкописът излиза под нейна ре-
дакция – първо като електронна книга в 
два формата през септември и октомври, а 
след това и като печатно издание. 

редакционна бележка 

ЗА „ЛЮБОВ И СВОБОДА“ 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

„Любов и свобода“, дебютната стихосбир-
ка на младата учителка Веселина Башова е 
своеобразна лирическа палитра, в която пое-
тични фрагменти се вплитат с танка и 
хайку стихове, за да изградят един чист и 
чуплив свят, в който трябва да влезем с про-
ветрени сетива.  

За първи път срещнах поезията на Весели-
на Башова през изминалото лято, когато 
получихме в редакцията на сп. „Картини с 
думи и багри“ нейни стихове в не много позна-
ния за българския читател, а и за българските 
творци жанр танка, една от разновидностите 
на японската класическа поезия. Направиха ми 
впечатление нейните неочаквани образи – 
толкова неочаквани и необикновени, че правеха 
стиховете трудни за възприемане при пръв 
прочит. Но някак, тя бързо „култивира“ 
своята поетическа уникалност и нейната 
стихийна, необуздана метафоричност се 
превърна в поезия запомняща се, въздействаща, 
раняваща – със своята безпощадна честност и 
с особената красота, родена в контраста меж-
ду прекрасното и грозното, между бру-
талното и ранимото, между чистотата и 
онова, което я дави. Веселина Башова демонст-
рира по прекрасен начин и своя талант като 
прозаик с разказа си „Кучето ми“, който спо-
менавам само като щрих към творческия 
портрет на поетесата и като още една ниш-
ка, която води до появата на нейната първа 
книга.  Любов и свобода – любов към свободата, 
свобода  за любовта – да, но не е всичко. Трябва 
да потърсим любовта към словото и изказа, за 
да намерим неповторимите пътища към 
свободата на изразяване, демонстрирани от 
дебютантката. Ярка образност, контрастна 
светлосянка, неочаквани метафори и дълбоко 
преживяни състояния ни тласкат към разми-
съл или просто дават отговори на незададени 
въпроси. Една книга, която доближава чита-
теля до онова, което може да се нарече поезия в 
най-чист вид. С удоволствие работих върху 
дизайна на корицата, в която използвахме 
картина на художника Валентин Георгиев. 



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2022 

 

15 

 

ОЧАКВАНИ ЗАГЛАВИЯ  
 

ЗА „ПАРЧЕ ОТ ДЪГА“ –  
АНТОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКАТА 
ТАНКА 

 

ДИМИТЪР АНАКИЕВ 
 

На читателя се представя първата анто-
логия на българската танка. Тази книга е 
първата балканска, а вероятно и първата 
европейска антология на танка. 

Доколкото знам, извън Япония танка е 
популярна в САЩ и там са публикувани 
няколко антологии с танка поезия от мест-
ни автори. 

С традиция, продължила повече от 1300 
години, танка е поетичната форма, около 
която е изградена японската култура. Изу-
чаването на танка и създадените от нея 
свързани форми (ренсаку и танка проза) 
може да доведе до сравнение със сонета. И 
точно както сонетен венец има обема на 
роман, виждаме подобен наративен капа-
цитет в свързаните форми на танка. Ето 
защо не е погрешно танка поезия да се 
смята за „царска“, както не е случайно, че 
японската императорска къща през цялата 
дълга история на тази форма всяка нова 
година задава важни за нацията теми на 
своите танка поети. Под днешното си име 
„танка“ („кратък стих“) тази форма е поз-
ната от началото на 20-ти век, през цялата 
си дълга история се е наричала „вака“ 
(„японски стих“). 

Танка е петстишие от две части и 31 
срички, 5, 7, 5, 7, 7 срички на ред. Двусъс-
тавността й не е задължително да е 
структурна (горна фраза и долна фраза), 
но съпоставянето може да се постигне с 
идейно-поетически средства (метафора и 
драматургичен обрат). 

Първата антология на танка (вака) е със-
тавена около 759 г. под името „Maн’ ьошу“ 
(„Колекция от 10 000 листа“) и съдържа 4500 
вака, подредени в 20 тематични единици. 

Същата тематична структура се запазва и в 
по-късните антологии, така че дори и днес 
следната структура се приема като тема-
тична рамка на танка поезията: пролет (2), 
лято, есен (2), зима, поздравления, раздяла, 
пътуване, акростихове, любов (2), оплаква-
ния, разни теми (2), неправилни форми, 
теми от друга традиционна литература. 

„Парче от дъга“, антология на българс-
ката танка, съдържа 76 петстишия от 25 
български поети. Състои се от три части: 
избрани танки, танка проза и ренсаку.  

Изглежда, че преобладаващата тема 
сред българските каджини („каджин“ се 
превежда като „мъж/жена на танка“ е на-
чин, как японците наричат поети на танка) 
е „любовта“, но има и много други теми. 

Българският поет, подобно на японския, 
с лекота изразява своето виждане за света 
чрез символиката на природата. Изненад-
ваща е и лекотата, с която българският поет 
разширява своя разказ, използвайки свър-
заните форми на танка. Явно българската 
танка поезия още при първата си поява 
показва всички качества на пълнокръвната 
литература. 

Можем само да се надяваме танка да зае-
ме трайно място в българската литература и 
нейното по-нататъшно развитие. „Парче от 
дъга“ е голямо, „царско“, начало по този път. 

 

В село Грознатовци, на 01.10. 2022 г. 
Димитър Анакиев, редактор и съставител на 
антологията 

 

Електронното издание на „Парче от дъга“ 
осъществихме в началото на октомври, като 
текста е достъпен за свободно четене и сваля-
не  във формати .pdf и epub в платформата за 
електронни книги на издателство gabriell-e-lit.  

Снимката на корицата и цялостният ди-
зайн на книгата е дело на Габриела Цанева. В 
печатното издание са включени и десет ав-
торски рисунки с туш в стил суми-е на 
Венелина Петкова.  

Очаквайте скоро и печатното издание на 
антологията – едно пътешествие в нови ли-
тературни пространства 

 

редакционна бележка 
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РЕНСАКУ С ХАН ОМУРТАГ 
 

Книгата е създадена като поетична ини-
циатива на Димитър Анакиев – Камесан с 
изявени хайку поети от 14 страни по повод 
1200 години от първото българско хайку. След 
подбора на текстовете, Венелина Петкова и 
Николай Пенчев илюст-рират изданието с 
калиграфии в стил суми-е. Преводът на бъл-
гарски език е на Димитър Анакиев и Венелина 
Петкова. 

Електронното издание на антологията 
излиза в последните дни на декември в двата 
формата .pdf и .epub и е достъпна за свободно 
четене. Дизайнът на кориците е на Габриела 
Цанева, като е използвана снимка на колоната 
с надписа на хан Омуртаг. Очаквайте скоро 
печатното издание.  

редакционна бележка 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Ренсаку (яп. 連作: буквално „лотос, 
който разцъфва" или „реколта по полета-
та, която цъфти, дава плод по едно и също 
време“) е форма на писане на свързани 
стихове или още споделена хайку поезия, 
независимо дали с покойни или с живи 
автори, която обединява хайку стиховете 
им, писани около една тематика или съби-
тие, като всяко хайку запазва своята 
самостойност и може да бъде цитирано 
отделно от другите. 

На езика на поезията Ренсаку 連作 би 
могло да се преведе така: разказите на 
различни поети, свързани помежду им с 
невидимата нишка на универсалното и 
личното в преживяването на дадена жи-
тейска тема. 連 (рен) означава общуване, 
но освен това с този йероглиф се изписва 
„лотос“ - цветето на просветлението, което 
расте в най-мътни и кални води, но цветът 
му се извисява високо и остава безупречно 
чист ; 作 (саку) е глагол, който се превежда 
„култивирам“, но и „написан, осъществен 
текст“. 

 

Венелина Петкова 

ПОЕЗИЯ 
 

НЕЗАГЛЪХВАЩИ ГЛАСОВЕ 
 

НЕ ПЕЙ МИ СЕ 
 

ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ 
роден на 17.11.1827 г. – починал на 1.07.1895 г. 

 

ТАТКОВИНА 
 

Хубава си, татковино, 
име сладко, земя рай, 
сърце младо и невинно 
за теб трепка, та играй. 
  

Мили ми са планините 
и на север, и на юг, 
драги ми са равнините, 
набраздени с наший плуг. 
  

На уста ми сладка дума - 
ще да бъде този кът, 
дето Дунав, Вардар, Струма 
и Марица си текат! 
  

Дор на небо ясно слънце, 
дор на очи свят, живот, 
ще обичам аз от сърце 
таз земя и тоз народ. 
 

НА НОЩТА СИ ЯСЕН МЕСЕЦ... 
 

На нощта си ясн месец, 
на денят си светлина, 
като твойта хубост, пиле, 
няма друга ни една. 
        Ангел ли си от небето 
        че на хубост си сама, 
        на жените си корона 
        и царица, и мома. 
Първо и първо кат те видях, 
в огън пламнах сиромах, 
от тогази и досега 
де съм, как съм не познах. 
        С теб сънувам, с теб бълнувам 
        и въздишам от сърце, 
        тебе мисля, тебе диря, 
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теб простирам аз ръце. 
И в смъртта си, душо мила, 
и на гробните врата 
пак твоето сладко име 
ще да шепна със уста. 
 

ПРОМЯНА 
 

Тъжен съм сега... напразно 
вий за туй гълчите мен, 
аз бях весел с сърце ясно, 
като слънце в младий ден. 
  

Драга бе на мен зорница, 
тихий чучур на лъка, 
в тъмний вечер глас от птица 
и прохладна ведринка. 
  

Любях, що е сърцу мило, 
ако злий разсъдък спи, 
но ми либе изменило 
и сърце ми не търпи. 
  

Сичко мина и напразно 
диря миналите дни. 
Ясно небо ми ужасно, 
драги – нощни тъмнини. 
  

Мили – облаци бухлати, 
ако силен дъжд ручи, 
ако вятърът крилати 
прах развява и бучи. 
 

НЕ ПЕЙ МИ СЕ... 
 

Не пей ми се. И защо ли да пея 
в тез години аз в каквито живея! 
Как ся пеят славни песни за стари, 
тамо, дето днешните са заспали? 

Как се слави древна мудрост, юнашство, 
тамо дето днес от тях е сирашство? 
Пеял бил съм и стихове нареждал, 
коя полза и каква ли надежда, 
като няма кой да слуша, разбира 
туй, що пея, туй, що дрънкам на лира? 
 
Като няма в труд поету награда, 
чезне песен, фантазия отпада. 
  

Ах, напразно стар ся спомен тъй сили 
да направи песните ми премили! 
Веч за песни миналото не пита, 

сегашното — люби лира разбита... 
Славни песни днес нито са възможни; 
веч за слава достойните измрели, 
а живите кат че не са живели - 
нечувствени, равнодушни, нищожни... 
 

Народ, който глух на песни остава, 
глуха вечно за него е и слава. 
  

Кой да слуша като не ся намира, 
ще окача нямата си аз лира 
там в безводни и ронливи долини, 
на безродни и бодливи глогини... 

  

Нека там и ветрец струни подрънва, 
нека глухо с звук на жалби покънва, 
дор настане друг род с чувство по-знойно, 
ново време, по за песни достойно... 

 

1870 
 

ЖЕСТОКОСТТА МИ СЕ СЛОМИ 
 

И рекъл бях: „Аз няма веч да плача 
за тежките на тоз народ беди!“ 
Ожесточен, пощада му не рачах: 
„Да тегли – думах с яд,  – нал тъй мъжди.“ 
  

Народ такъв, за друго недостоен 
освен за мъки, нужди и тегла, 
неучен род, безсмислен раб, спящ воин, 
що чака той за тези си дела? 
  

За тоз живот, във прозебанье жал 
така мърцина влачен ден за ден – 
теглото му бе изкупленье малко; 
и не намери отзив то у мен... 
 

Но, майко, чух как богу дух си дала 
преследвана, и то за моя грях, 
размислих как невинно си страдала 
за туй, нали, че твой син ази бях?... 
  

И поменах горката си невеста, 
що прави с мойте клети две деца 
без теб, без мен, неволница злочеста, 
как тегли от безжалостни сърца! 

  

И в твойта смърт, и нейното страданье 
познах теглото аз, на тоз народ 
развредиха се мойте вехти рани 
за неговът и наш злочест живот! 
  

Проклех и вси достойни за проклетства 
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и срам, и свяст притъпкали във прах, 
виновници за всички тези бедства, 
а заедно и себе си със тях... 
  

И вслушах се... И близо, и далеко 
все пак тоз глас: „Ах, помощ иде ли?“ 
Въздъхнах аз и толкоз само рекох: 
„О, спи ли бог? О, бог не види ли?“ 

 

НЕ СМЕ НАРОД 
 

Не сме народ, не сме народ, а мърша, 
хора, дето нищо не щат да вършат. 
Всичко тежко, всичко мъчно е за нас! 
„Аз не зная! Аз не мога!“ – общ е глас. 
И не знаем, не можеме, не щеме 
да работим за себе си със време. 
Само знаем и можеме, и щеме 
един други злобно да се ядеме... 
Помежду си лихи, буйни, топорни, 
пред други сме тихи, мирни, покорни... 
Все нас тъпчат кой отдето завърне, 
щот сме туткун, щото не сме кадърни... 
Всякой вика „Яман ни е нам хала!“ – 
а всякому мерамът е развала... 
  

Не сме народ! Не сме народ, а мърша, 
пак ще кажа и с това ще да свърша. 
 

1875 
 

ЕПИЛОГ 
 

И сещам аз, и виждам аз, 
в борба юнашка уморен, 
за мен залезе светлий ден – 
ей наближава сетний час. 
  

За миналото спомен жив 
във размислите ме теши - 
мечтай за пролет цвят ревнив, 
когато жега го суши. 
  

Тежи ми свят, а на светът 
и аз тежа, ненужен веч... 
Изходен е уречен път, 
изчерпана за дело реч. 
  

И сещам аз, и виждам аз, 
в борба юнашка уморен, 
за мен залезе светлий ден – 
ей наближава сетний час. 

В ДУШАТА МИ ОСТАВА ПРАХ 
 
РАЙНЕР МАРИЯ РИЛКЕ 
 

роден на 04.12.1875 г. - починал на: 29.12.1926 г. 
 

ЖЕРТВА 
 

Как цъфти плътта ми по-уханна, 
ти откак край мене се вести; 
виж, вървя по-стройна, по-желана, 
а ти чакаш само: кой си ти? 
  

Виж, отрони лист по лист, угасна 
миналото, скри се без следа. 
Само твоята усмивка ясна 
бди сама над мен като звезда. 
  

Всичко, що сред моя сън догаря 
и без име свети като блян, 
искам аз да сложа на олтаря, 
от косата ти без шум запален 
и с гръдта ти леко увенчан. 
 

1905–1906 
 

АНГЕЛИ 
  

Те всички имат устни морни 
и с грейнали души, над тях 
понявга в сън цъфтят покорни 
невям желания за грях. 
  

Ни скръб, ни радости познали1 
в градините на бога вън, 
мълчат те, сякаш интервали 
сред неговия звучен сън. 
  

Щом само си прострат крилата, 
те вихър будят сред нощта; 
като че бог със свойта свята 
ваятелска ръка прелиства 
светата книга на Света. 
 

1899 

                                                                        
1 ангелите заемат особено място в символи-

ката на Рилке; те са свързани не толкова с 
християнската религия, колкото с източната 
демонология, с образа на Ариман — затова, 
както изповядва „Първа Дуинска елегия“, „все-
ки ангел е страшен“ поради невъзмутимото му 
презрение към човека.  
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АБИСАГА2 
 

I 
Лежеше тя. И детската ръка 
о вехнещия беше прикрепена, 
и сладки, дълги часове така 
пред старостта му бдеше натъжена. 
  

Понявга само лик към него тя 
извръщаше, когато шум довее; 
и всичко пламенно, що бе нощта, 
прииждаше, тълпеше се край нея. 
  

Трепереха звездите с нея. Мрак 
проникваше и лек, и ароматен. 
Завесата се движеше и знак 
ѝ  тихо сякаш правеше в тъмата. 
  

Но стареца обвила като брат, 
нощта на всички нощи непознала, 
тя девствено сред царствения хлад 
като душа лежеше, скръбно бяла. 
 

II 
Седеше царят, спомняше си пак 
усилия, наслади неизпити 
и кучката си… После падна мрак, 
над него Ависага с поглед благ 
се сведе. Сякаш изоставен бряг 
животът му лежеше под лъчите 
на двете ѝ  съзвездия — гърдите. 
  

И ето: като всички познавачи 
прозърна той през своите клепачи, 
че го докосват сестрински уста; 
зелено клонче чувството ѝ  беше — 
не го преви към почвата му тя. 
Потръпна като куче пред смъртта, 
в кръвта си диреше се и слухтеше. 
 

1905–1906 
 

ЕСЕНЕН ДЕН 
 

Господи, време е. Спусни криле 
над слънчевия лик и ветровете 
да литнат из просторното поле. 
  

                                                                        
2 красива девойка от израилтянския град Сунам. 
През последните години от живота си цар Давид 
грохнал дотолкова, че кръвта му изстивала в 
жилите. Тогава слугите му намерили младата 
Ависага, която да спи с него и го топли с тялото си, 
а денем да му служи. „Девицата бе много красива 
и пригаждаше на царя и му слугуваше, но царят 
не я позна.“ (3 Цар. 1;4) 

За плодовете сетни повели 
по-южни още дни, та да узреят 
и сладък сок във тежък грозд да влеят 
на лятото последните стрели. 
 

Бездомният дом няма да сгради, 
самотният сам своят път ще мине, 
ще броди из пустинните градини, 
писма ще пише дълги и ще бди, 
когато вън листата бавно гинат. 
 

1902 
 

ПОЕТЪТ 
 

Ти отлиташ, час, без шум в простора — 
ето ме, от тебе съм ранен! 
Сам, какво бих могъл аз да сторя? 
Сам със свойта нощ? Със своя ден? 
  

Нямам аз любима, нито праг, 
дето да отдъхна, да забравя. 
Всичко, що докосвам — озарява, 
но в душата ми остава прах. 
 

1905–1906 
 

превод Николай Лилиев, публикувани в сп. 
„Златорог“, 1924 г. 

 

СФИНКС 
 

Откриха я с глава полуразбита — 
в ръката й изстиваше цвета. 
Тълпа зяпачи… Тропот на копита. 
Кола към болницата полетя. 
  

За миг очи отвори с болка скрита. 
Ни име, ни писмо. Коя е тя? 
И влезе лекар, тихо я запита. 
И поп — не трепна нямата уста. 
  

Среднощ да каже нещо се опита… 
Но никой не я чу. Тя изхриптя. 
След туй изнесоха, с платно покрита, 
скръбта й с нея. — Вън бе пустота. 
 

1896 
превод Петър Велчев 

 

БЯЛ ЗАМЪК В СНЕЖНА САМОТА… 
 

Бял замък в снежнобяла самота. 
Из празни зали броди страх неволен. 
В зида бръшлян се вкопчва смъртно болен, 
път към света не води през нощта. 
  

Високи, пусти небеса висят. 
Копнежът през блестящите портали 
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се мъчи да напусне тези зали… 
Часовник няма. Няма време. Смърт. 
 

1896 
превод Стоян Бакърджиев 

 

Из „Първи стихотворения“, 1913 
 

ЧЕТЯЩИЯТ 
 

Аз все четях… Край влажните стъкла 
ръмеше дъжд в следобедна мъгла. 
Не чувах вече вятъра навън 
четях като насън. 
От страниците гледаха лицата 
на хора, с мисли губещи се в мрак. 
А времето бе спряло своя бяг. 
Аз виждах как засипва светлината 
мъглявостта от думи, виждах как 
се рее: вечер, вечер… над словата. 
Аз не отмествах поглед: редовете 
се късаха и думите им вече 
се пръскаха, без нищо да им пречи. 
Аз знаех, че небето е далече 
над паркове с лъчиста светлина. 
Но слънцето след тази лятна вечер 
ще мине пак — сега настъпва тя. 
И някак все по-малко се пилее 
над хората по дългите алеи, 
и чуват те как почва да живее 
шумът на най-нищожните неща. 
 

Но вдигна ли очи, не ми се струва, 
че този странен свят е станал друг. 
Което е у мен, вън съществува — 
без граници е то и там и тук, 
и сякаш все по-силно ме вълнува. 
Докосна ли с очите си нещата 
и хората, разраства се Земята, 
прегръща цялото небе почти, 
а първата звезда над равнината 
като последен селски дом блести. 
 

1901 
превод Стоян Бакърджиев 

 

Из „Книга на образите“, 1902; 1906; 1913 
 

ОТКРИВАМ ТЕ ВЪВ ВСИЧКИТЕ 
ПРЕДМЕТИ 

 

Откривам те във всичките предмети… 
Откривам те във всичките предмети, 
с които аз съм свързан като брат; 
във всяка капчица духът ти свети — 

велик си и велик е този свят. 
  

Като вълшебно тайнство на живота, 
чиято мощ личи в безброй неща, 
ти никнеш в корена, мълчиш в стъблото 
и се възраждаш в клони и листа. 
 

1899 
 

Из „Часослов“, 1905 
 

СМЪРТТА НА ПОЕТА 
 

Лежеше той. Ликът му отчужден 
върху възглавниците бе изправен. 
И този свят, доскоро съзерцаван, 
от неговия разум изоставен – 
потъна в своя безначален ден. 
  

Не знаеха дошлите в тоя миг, 
че себе си той беше слял с нещата, 
с това небе, с ливадите, с водата 
и всичко тук бе неговият лик 
  

О, как челото му все тъй привлича 
простора, въздуха, безбрежността! 
И мраморната маска на смъртта – 
тъй мека и разтворена, прилича 
на нежен плод, изгниващ в самота. 

 

1906 
превод Петър Вечлев 

 

ПАНТЕРАТА 
 

Очите ѝ  в желязната решетка 
се взират, сякаш без да я съзрат. 
От прътове безброй е тази клетка 
и нереален е света отвъд. 
  

Тя пъргаво снове от ъгъл в ъгъл, 
нищожното пространство я гнети. 
Танцува силата! Но в танца кръгъл 
една скована воля виждаш ти. 

 

Пердето на клепача трепва вяло, 
зад него се промъква нечий лик… 
Разтърсва тръпка гъвкавото тяло — 
в сърцето ѝ  угасва тя за миг. 
 

1903 
 

превод Петър Велчев 
 

Из „Нови стихотворения“, 1907; 1908 
 

Подбор Надежда Александрова 
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В ПАМЕТТА НИ 
 

ДОБРОМИР ТОНЕВ 
 

/15.10.1955 –24.03.2001/  
 

Добромир Маринов Тонев е роден в 
Ямбол на 15.10.1955 г.  

 

 
 

Завършва средно образование в родния си 
град и българска филология в ПУ „Паисий 
Хилендарски“ през 1979 г. Участва в студент-
ския литературен клуб „Гео Милев“. Повече 
от двадесет години е редактор в ДИ „Христо 
Г. Данов“ – Пловдив. Първата му стихосбирка 
„Белег от подкова“ (1979) е посрещната въз-
торжено от читателите и критиката, 
отличена е с национална награда за дебют, 
поетът е приет в СБП. Утвърждава се като 
самобитен лирик чрез стихосбирките „Нежна 
машина“ (1984) – награда на СБП за поезия, 
„Свиждане със светлината“ (1990), „Арго“ 
(1994) – награда „Пловдив“. Поезията му е 
превеждана на руски, полски, унгарски, анг-
лийски, италиански, испански, немски език. 
Номиниран е в европейския конкурс за поезия – 
Рим, 1996. Превежда стиховете на Владимир 
Висоцки – „Нерв“ (1984).  

Последните му творчески изяви са свърза-
ни с хумора и сатирата: „Под седлото на 
Пегаса“ (1998) – поетически шаржове на из-
вестни пловдивчани, „Крахът на един 
кокошарник“ (2000) – хумористична новела, 
„Голямата лудница“ (2002) – лирически зло-
бодневки, издадени посмъртно. Посмъртно 

излиза и книгата с фрагменти „Обратната 
страна на иконата“ (2001). Редактира мно-
жество книги, съставител е на сборници 
(„Поетически сборник“ – 1998, „Антология на 
пловдивската любовна лирика“ – 1996, „Друга 
вода“ – 1998), журира национални литератур-
ни конкурси. Ръководи литературен клуб „Гео 
Милев“, основава и ръководи Националната 
младежка поетична академия в Пловдив, днес 
носеща неговото име. 

Умира на 24.03.2001 г. в гр. Пловдив. 
 

ЖИВОТЪТ КАТО АНТРАКТ 
 

ВЕНЕЛИН ТЕРЗИЕВ 
 

Понякога сме толкова безизразни и до-
ри безобразно безлични в живота, който 
ни преследва по начин съвсем определен. 
Едни от нас го наричат съдба, други ори-
сия, трети – просто поредица от събития. 
А той си е една съвсем подредена случай-
ност, която е ярка, цветна и различна за 
всеки от нас относителност. Често пропус-
каме да бъдем съучастници в неговото 
препускане, а той ни напомня натрапчиво 
за присъствието си и ни кара да се замис-
ляме понякога. Наранява ни, погалва ни 
или просто ни гледа очите на непораснало 
дете и това в една епична безкрайност се 
повтаря до полуда. 

Думите ще прелитат като птиците на 
юг или ще остават да зимуват в нашето 
душевно отражение. Те ще ни разкриват 
мисли и чувства. Понякога ще ни натъжа-
ват, друг път ще ни радват, но пак и пак 
ще отлитат някъде. Ще остават само тези, 
които преживеем, които запалят пожари 
или угасят огнища. Те ще са нашата същ-
ностна житейска история, която няма да 
съберем в избелели фотографии, а в раз-
нолики спомени. Някак така сме устроени 
да ги чувстваме да парят или да ни обли-
ват в хладни предчувствия, да ни 
смразяват в смъртна усмивка или да ни 
карат да притихваме от радостна еуфо-
ричност. Все ние ще бъдем и все в този 
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вихър на търкалящите се като есенни лис-
та спомени, попаднали по поизкаляните 
ни обувки. 

Вървим, разсеяно блуждаем в нищото, 
проблясват мечти, просмукват се петна от 
застояла влага и мирис на непомръднал от 
дълго време въздух. Отваряме своя прозо-
рец, потръпваме от нахлулия есенен хлад, 
което ни напомня, че студенината на зим-
ните дни е наблизо. Тялото ни привиква 
бързо към придошлия хлад и вече погле-
дът ни се взира безизразно в неприятната 
мъглива утрин. 

Странно усещане за безметежност в 
съвсем небезгрижната ни утрин. Отново е 
начало. Началото и на този ден. Някак 
несъвършен, но предстоящ и с непредска-
зана действителност в съчетание с локви, 
които са образували своята лабиринтна 
редица от нощния дъжд. Отново поизка-
ляни обувки и приведен ритъм на походка 
в тази просмукана от мъгла и хладни по-
риви на късната есен утрин. Приведен ще 
е този ден, приведен по начин, който ни 
позволи и ни раздаде предчувствие за 
прозрение или мечти. 

 

На какво се учудвам, не зная – 
нищо повече от смъртта. 
Ще ухая с липите в безкрая, 
ще се качвам, ще слизам с дъжда. 
Ще се качвам, ще слизам с дъжда, 
ще обличам и храня дървото. 
Нищо повече от смъртта. 
Нищо повече от живота. 
 

„На какво се учудвам, не зная…“, Добромир Тонев 
 

Парадоксално несъществено е нашето 
присъствие в този ден или осезаемо раз-
лично – така и не успявам да го откроя. 
Изпадаме в невъзможност да го оценим, а 
нали и утре е ден и той отново идва и 
предстои. И утре ще бъде, може би отново 
и отново, но дали ние ще присъстваме и 
ще чакаме мъглата и локвите или пък 
отново ще изцапаме дрехите и изкаляме 
обувките.  

Влагата от сутрешната мъгла още се 
усеща по косите ни, лицето е влажно, а 
ръцете – студени. Но денят е тук. Дава ни 
шанс и малка възможност да го преско-
чим, да прекосим напряко или да 
поседнем на близката пейка и да се смъл-
чим Ах, колко искам да прескачам тези 
празни пейки в този притихнал парк, по-
сипан с многобройни и разноцветни 
осиротели листа, които никой не ще вземе 
за себе си. Отиват си потънали и захвърле-
ни. Но нашият ден е тук и ни предстои. 

 

Веднъж ли сме умирали от жажда, 
докато сме се давели на плитко? 
Животът ражда първите миражи 
в мъглицата над детското корито. 
 

Човекът има правото на полет, 
дори когато тялото му крета. 
Аз неведнъж съм хващал морска болест 
от плуване в измислени морета. 
 

И кръговете сини под очите ми 
не са от нощни пирове със музи, 
а белег от биноклите, с които 
поддържам денем своите илюзии. 
 

Усилията винаги си струват, 
дори когато раждат нова жажда. 
Колхида може би не съществува, 
но тихо, да не чуе екипажа. 
 

„Веднъж ли сме умирали от жажда…“, Д. Тонев 
 

Дали усилията са си стрували е незна-
чителна реалност, която времето не може 
да открие и не успява дори да забележи. 
Пространството, уж ограничено, а не се 
поддава на определение в човешката ни 
мисловна реалност. Присъстват и времето 
и пространството, но някак ограничени 
само за нас и неограничени в някаква си 
Вселена. Дали тя ни забелязва или откри-
ва, дали чува думите и мислите ни, какво 
остава от нашите съкровени желания и 
предсмъртните ни послания е май съвсем 
неясно. Казват – има нетленни неща, но аз 
не ги намирам винаги в моя ден, не ги 
откривам и в движението на хората. А 
може би отново трябва да ги търсим.  
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Търсим ли ги, успяваме ли да ги наме-
рим или те си остават само някаква 
измислена реалност в тази ни история – 
едва ли ще научим точно сега. Ще про-
дължаваме своето търсене по пътя си и ще 
откриваме и намираме неща, за които е 
по-вероятно, а може би и по-малко веро-
ятно, да са имали смислено обяснение за 
нашето търсене. Дано не ги пропуснем в 
този мъглив ден или пък ще чакаме да 
просветне и отново да тръгнем. Може би 
не трябва да очакваме развиделяването и 
вдигането на просмукалата ни мъгла, а да 
направим усилие да продължим да вър-
вим в този кратък отрязък от време и 
пространство. 

 

Ако животът е един антракт, 
безсмислен е актьорският ни опит. 
Ти мъкнеш като охлюв своя страх, 
затваряш се във себе си при допир. 
 

А ехото във твоя празен дом 
е дълго като расо на отшелник. 
Ни с ключ от думи, ни с любовен взлом 
проникнаха във твоя весел делник. 
 

Ти, който можеш с лекота дори 
да разбереш душата на дървото – 
вземи парче дърво и сътвори 
едно човече, да не си самотен. 
 

Когато се завърнем пак в пръстта, 
когато ще сме някак си умрели 
и с театрални думи на уста 
ни заизпращат смешни Пулчинели – 
 

ще падне смях, ще се повдигне в миг 
завесата и твоето човече 
ще извести със тембър на трагик, 
че ти си тук, макар да си далече. 
 

Ще светят жълтеникаво в нощта 
на злобата очите – като пещи. 
И ще заемат своите места 
и хора, и палячовци, и вещи. 
 

„Ако животът е един антракт“, Добромир Тонев 
 

Дори мислите се влачат в уморения 
ден и не искат да излязат в светлата приве-
чер. След малко тъмнината отново ще 

залее оголените дървета, самотните лампи 
и пустите пейки в парка. Повдигната ми 
яка, скърцащите обувки, докосващи изм-
ръзналите и изгубили своя пъстър оттенък 
листа. Проглушаваща, скърцаща тиши-
на… Дори липсва кучешки лай. Някаква 
поредна улична лампа примигва, поизос-
тавила силата на своята светлина и небето 
се промъква между дървесните клони със 
своето мъчно тъмносиньо мълчание и 
мълви.  

Прекосихме го и този ден, замина си от 
нас и остана само да събере спомена на 
днешните ни мисли.  

 

Да имаш покрив, а да нямаш дом, 
да имаш нежност, а да се страхуваш... 
От мъка по семейното гнездо 
дървото на рода ми боледува. 
 

За себе си аз зная новини, 
дошли при мен наопък – като раци. 
Аз имам спомени за бъдни дни, 
защото дните са като близнаци. 
 

Въобразявам си дори, че знам 
кога ще дойде мойта черна хрътка – 
със мириса на восък и на чам 
и с хладна станиолова прегръдка. 
 

Ще имам покрив, ще си имам дом, 
а нежността ми ще роди акация. 
И тя ще е бодливото гнездо 
на някоя щастлива птича нация. 
 

„Да имаш покрив, а да нямаш дом…“, Д. Тонев 
 

Какво остана? Дори не забелязах в мът-
ната действителност онзи порив на очак-
ване. И утре е отново ден и ще очакваме да 
бъдем в него, а той да бъде с нас.  

Аз имам своето покъртително очаква-
не, че пак ще има утре. 

 

След тебе злото диша като хрътка. 
(Доброто е обществено понятие.) 
Разтвориш ли ръцете за прегръдка, 
ти вече си удобен за разпятие. 
 

„Теза“, Добромир Тонев 
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НОВА ПОЕЗИЯ 
 

ЗЕЛЕНИЯТ ЗАЛЕЗ 
 

АДРИАН ВАСИЛЕВ 
 

ЗЕЛЕНИЯТ ЛЪЧ 
 

 Според стара моряшка легенда, когато в 
края на залеза проблесне зеленият лъч, нечия 
моряшка душа за миг се връща от Отвъдното 

 
Един хлапак пред дунавския залез 
мечтаеше със книжка във ръката 
да види как зелен кинжал пронизва 
за миг и хоризонта и реката. 
 

Един моряк преплава Океана, 
от залези си сплете огърлици, 
но в тях така и не успя да хване 
на залеза зелената зеница. 
 

Щом някой ден напусна кафенето 
да знаете – в туй няма нищо чудно: 
„ Потегли той след залеза – кажете –  
да гони там лъча си изумруден.“ 
 

Но ако в морска вечер ви намигне 
със лъч зелен на залеза веждата, 
това съм аз, мечтата си настигнал. 
И върнал се за мъничко обратно. 
 

ЦИКЪЛ „ИДВАМ ОТ ДЕТСТВОТО“ 
 

ЗАЛЕЗ НАД ДУНАВА 
 

Край Реката разседлава 
уморен табун денят, 
и от залеза с жарава 
Аспарухов кон поят. 
Вечерта като родилка 
сладка немощ облада, 
щедро с мляко одарила 
бавно бързащи стада. 
Там фенер светулка пали - 
знак за зреещи жита, 
чула ранните сигнали 
на отлитащи ята. 
От плещите си товара 
на далечни брегове 

уморено ще стоваря 
с всички блудни синове. 
Двете сенки ще помоля 
за подслон и за вода. 
Вместо тях, една камбана 
от далеч ще каже: „Да!“ 
 

КЪЩА КРАЙ ШОСЕТО 
 

Надалеч от панела бетонен 
в многолико-безликия град 
упорито подпира тя склона 
бавно слизащ към мойта Река. 
Но, неспряла на времето хода, 
малко килнала сива стряха, 
разгадала на времето кода, 
сякаш тръгва след него и тя. 
В самотата си нощем сънува 
на молитвите шепота тих, 
през деня пак сватбари дочува, 
детски плач нов живот възвестил. 
Може би в старостта ѝ се иска 
да разкърши наесен снага, 
щом дочуе как гроздът се пръска 
в нега, сладост и ранна слана. 
 

Къща край шосето, детството ми взела, 
где са двете сенки? В крехкия темел? 
Живи ли са тези, дето в теб съм любил? 
Къща край шосето с майчино лице… 
 

НАСЛЕДСТВО 
 
На Дамян Стелиянов 
и на младежите от родния ми град 
 

Ветре луди, луд Долняко, 
дето все не спираш, 
моят Дунав – старостта ми 
остави на мира! 
Към морето, ветре щури, 
обърни на изток, 
гдето в черната му бездна 
младостта си скрил съм. 
Поочукана, покрита  
с тиня и забрава… 
Зная, не е Афродита, 
ала заслужава, 
все пак с нещичко блещука, 
щура, вироглава 
и с позор неопетнена 
да я дам на внука. 



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2022 

 

25 

 

Там, где свърших, той да почне 
и да не смалява 
своя ръст от страх, че 
чудо в него обитава. 
 

ДЯДО ДРАГАН 3 
 

Не с моята воля, не с моя заслуга 
дойдох на земята край стария Дунав -  
Реката с очите във нищото взрени 
далеч преди мене, далеко след мене. 
Не знаех, че стъпвам в следи на комити, 
оставени нявга от Левски и Хитов. 
Не знаех, че с босия внук се надвиквам 
на дядо, прекарвал хайдути с каика. 
Не знаех, че вечер провождам момиче 
по калдъръм търпеливо наичен, 
по древна стена, по съдбата нелека 
на римски войник преди двадесет века. 
Но помня войника на новото време: 
с „Ура!“ и „На нож!“ моя град как превземал, 
разказваше с пълна все чаша ракия 
как двата куршума в гърдите си скрил е. 
След туй не веднъж съм го срещал самотен 
на кръстопът съдбоносен в живота -  
той чакаше с чашка ракия в ръката 
и ме завръщаше пак при лъката… 
до днес. Побелял, помъдрял и прескитал 
дали съм достоен да легна, се питам 
до тоз по-достоен, но тих победител 
почиващ си…с двата куршума в гърдите. 
 

ЦИКЪЛ „ШЕПОТ В РАПАНА“ 
 
***  
 

Да знаеше колко ми липсваш, 
когато потегля на път! 
Река ли при теб да остана, 
тогава ми липсва светът. 

 

                                                                        
3 В юношеството си получих неосъзнатия 

тогава късмет – да имам за съсед дядо Драган – 
ветеран от Четвърта Преславска дивизия.Той 
живя до 80 години с два куршума в тялото си: 
един от Чаталджа и втори – от Тутракан. 

 
  

БАТ’ПЕТЬО ПАНДИРА 
 

Марсилия, Марсилия, на майката му дивия! 
Небето фрашкано – звезди и тук-таме – луни! 

 

(Една от лакърдиите на бат’Петьо Пандира) 
 

Изгниха всички дървени гемии, 
отплаваха железните моряци, 
и никой вече в кръчмите не пие 
с небивалици мешани коняци. 
Но, в приказка за вечно будна кръчма 
забравила за старата си слава, 
понякога се връщаш, откъдето 
отплавали са старите бараби. 
Глава на паламуд ще помиришеш 
и после ще гаврътнеш чаша вино, 
ще хвърлиш в табла някой „щипан“ дюшеш 
и ще се върнеш в своя век отминал. 
Спокоен ще се върнеш там, защото 
успя да зърнеш туй, което трябва 
на твоя дяволит Бургас окото, 
моряшкото, все още да зарадва: 
Едно момче да гледа под платната 
във лъч зелен как залезът умира, 
за алени платна в далечината 
поне едно момиче да се взира. 
 

„…СЪН С ОТВОРЕНИ ОЧИ…“ 
 

 Ако е вярно, че всеки творец носи своята 
верига, за мен Никола Радев беше един от мал-
кото, които сами определяха дължината ѝ 

 

Вече търсят ти заместник 
морските меридиани. 
Няма как! За равносметка  
идва време, барба Яни, 
щом дори Нептун напуска 
все пак своята обител, 
пред съда на боговете 
на Олимп кога го викат, 
може би на боговете  
древността да им е скучна 
и от теб да се надяват 
нещо ново да научат… 
С тях пийне една студено 
с бучка лед, с лъжичка сода, 
както учеше и мене, 
но ще знам, че там, на сгода, 
между две поредни бури, 
свил в очакване платната 
спи Летящият Холандец 
между две от небесата… 
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ЗАВИНАГИ 
 

 На моя съвипускник Ангел Ангелов – Ачо, 
 пожелал прахът му да почива в морето 
 

Поумори се Скитникът евреин 
безкрайно да кръстосва океана 
и килът* на Летящия Холандец 
на дъното опря за постоянно. 
Но струваше си, мътните го взели, 
туй време по вълните разпиляно! 
Разбрах, къде се крие Атлантида, 
но моя тайна то ще си остане, 
и на луната преброих петната 
през мътното око на урагана. 
Надбягвах се със лайнерите** бели, 
със сивите настръхнали затвори, 
с платната  на по-луди от мене 
потеглили морето да преборят. 
По щур купон все нещичко прахосах, 
горчилката във чашата си криех, 
но можех да си позволя въпроса: 
„Приятел, с чер хайвер какво се пие?“ 
Сега сънувам как танцуват реге 
мулатки с пъстра кръв и поглед зноен, 
писма до внука пиша със черупки 
и с първолашки почерк на прибоя. 
Дочувам винт над мене надалеко. 
Синът е там, тревожа се, но зная, 
че Пенелопа пак тъче пътека 
с конец от Ариадна взет назаем. 
 

СИРТАКИ 4 
 

Със чашата! По туй ще ни познаят! 
със чашата и хич да не ти пука! 
И нещо, че китарата не знае 
да плаче като гръцкото бузуки… 
Със чаша на челото, а във нея, 
във нейните мизерни двеста грама 
полюшват се луната и звездите, 
солта на трите земни океана. 
Със чаша на челото! Давай, Барба! 
Ни капка да не падне във очите! 

                                                                        
4 С Капитана се срещнахме през 1994 г. в ед-

на одимена кръчма, далеч от морето. Той беше 
тежко болен, на като разбра, че съм моряк, 
стана, и ме покани на едно Сиртаки. Той игра с 
пълна чаша на челото. 
 

Не е  роден тоз, който ще се радва, 
че някога видял ни е сълзите! 
Смъртта ли? Тя е курва, Капитане! 
Поне по тая част не сме „зелени“! 
Кълне ли се при тебе да остане, 
тя може през нощта да легне с мене. 
Сега играем, Капитане! Зная .  
И нашите скали ще се откъртят! 
Ала додето тази есен трае, 
и двамата 
 със тебе 
  сме безсмъртни! 
 

РАДИОМЪЛЧАНИЕ 
 

  От къде идвате? От Вавилон. 
  Къде отивате? В око на циклон. 
  Кого обичате? Една циганка. 
  Как ѝ е името? Фата Моргана. 
   Никос Каввадиас* 
 

Когато в щил задъхва се морето, 
платната щом в безветрие отмарят, 
последният моряк затваря бара 
и небесата тайно се отварят, 
но праща в мрака точки и тирета 
към живите антената на фара, 
в кабината на стария Маркони*** 
с тебе ще изпием по цигара, 
и с твоя кораб ще поемем в оня 
рейс, който със съдбата ще ни скара. 
Ще ни се смее зад гърба кръчмарят 
за смешната ни обич към вълните, 
а ние с теб ще търсим живи хора 
на древни градове в развалините, 
ще чуем ЧО-Чо-Сан след всеки кораб 
как още праща своите молитви. 
В пазарите на Порт Роял ще чуем 
пиратите как злато са делили  
и празните черупки ще открием, 
които едри бисери са крили. 
Във дрехите прозрачни на медуза, 
в кервансарай щом зърнем одалиска, 
ще си припомним пак дъха на узо, 
носталгия ще давим във уиски. 
Във барчето на доня Барбарита 
на чашка ром ямайски ще поспорим, 
кое надвива, пак ще те попитам, 
във спора стар между криле и корен. 
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ИЗПОВЕДТА МИ 
 

ВАНЯ ЙОРДАНОВА 
 

ВТОРА 
 

Ще обичаш ли, ако те ранява 
тази истинска любов в тебе? 
На сърце не може да се забранява,  
то знае само да копнее.  
Ти ще бъдеш вечно втората, 
тази за която, ако има време. 
Ще бъдеш грешна и пред Бога, и пред хората, 
ще се оставиш болката да те превземе. 
Не мисли, че илюзията е реална! 
Тя просто замъглява ти очите. 
Ще чакаш обещание - остаряло и банално 
да озари с надежда нощите и дните. 
Стани, момиче, пред никого не страдай! 
Щом си втора, сълзи ти недей да лееш!  
Нима сърцето ти научено е все да дава  
любов на онзи, по който вечно ще жалееш?  
А къде е тази жал към теб самата?  
Защо се криеш в сянка чужда?  
Излез и първа затвори вратата,  
не отваряй дори отново да почука. 
 

ИЗПОВЕД 
 

Не паля свещ и в храм 
свещен не съм. 
Не искам и да знам 
защо си днес дошъл. 

 

Дошъл си като привидение, 
като непоканен гост. 
Посяваш в мен съмнение 
и изграждаш помежду ни мост. 
 

А в мен се борят неразбрани 
едно сърце и разум блед. 
От борбата им остават рани, 
които ще кървят навред. 
 

Обичах те окъпана във сълзи 
и чаках те при всеки изгрев нов. 
Обичам те и от обичта боли, 
но където има рани, имало е и любов. 
 

Не беше мой, нито аз бях твоя. 
Не живяхме в нашия си свят. 
Единствено в съня намерихме покоя, 
на който се любуват влюбени сърца, 

И днес стоя с ръце в молитва, 
застанала на колене пред любовта. 
Чувала съм, че със липсата се свиква, 
че просто се разделят две тела. 
 

ПЪТ 
 

Разделял ли си някога залък? 
Давал ли си и последната троха? 
Усещал ли си се безнадеждно малък 
когато си подавал на някого ръка? 
Аз разделях и дарявах смело 
и от никого не чаках "Браво!". 
Даденото два пъти ми беше взето.  
Изправях се и започвах отначало.  
Приятелствата се оказваха фалшиви.  
Всеки смята в собствения си тефтер!  
Монети дрънкат в джобове пробити,  
истината придобива грозен силует!  
Но светът за всички е създаден 
Всеки сам намира своя кът.  
Но веднъж със сърце проправен 
не ще изгубиш своя път!  
 

 
 
Момиче в жълто и синьо, худ. Габриела Цанева 
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НЕРАЗКАЗАНИ ИСТОРИИ 
 

ДИМИТЪР ДРАГАНОВ 
 

МАЙКА БЪЛГАРИЯ 
 

1. СЪЛЗИТЕ НА МАЙКАТА 
 

Двама сина родих и ги кръстих Николай и Валери в зори. 
Пред икона на Господ се кръстих и помолих вовеки да бди 
над чедата, които обичам – две орлета в небесната вис, 
за които сърцето събличам и пътувам към залеза чист. 
     

Те растяха щастливи и смели и играха на воля игри. 
Опознаха света без предели и разбраха, че много боли, 
ако някой обидиш със слово, ако някой по пътя раниш 
и превърнеш делата в отрова, а доброто със злоба смениш. 
 

През години на мъка и радост ги отгледах самичка добре.   
Аз забравих за своята младост, за да бъда родител небе. 
Ще ви кажа какво ми се случи и животът кога ме рани. 
Той в сърцето с куршум ме улучи. То не спира до днес да кърви. 
  

Аз загубих баща им злощастно и останах зловещо сама, 
а годините наши, прекрасни, се стопиха в бездънна тъма. 
Николай и Валери растяха и тъгата растеше у тях – 
черен гарван над родната стряха. Да им бъда баща, не успях... 

 

3. МАЙЧИНО ОТКРОВЕНИЕ 
 

Николай и Валери растяха. Те ми бяха опора добра. 
Без баща за живота узряха. Не успях да им бъда баща... 
Щом зората целуваше всичко и цветята танцуваха валс, 
се любувах на милите птички и си спомнях за Гьоте и „Фауст“.  
 

През градина преминаха бързо и последва познатият чин. 
С мен Валери остана си свързан. Той растеше достоен. Раним, 
Николай се отдръпна полека и прописа на белия лист.  
Той плетеше словесна пътека и твореше по залез златист. 
 

Времената летяха в душата. Днес децата са вече мъже. 
Те си имат жени на сърцата, а и всеки си има дете. 
Николай се изучи, замина за чужбина, която не спи. 
Той си идва веднъж на година, но редовно ми праща... Пари... 
 

Две дечица Валери отгледа. Той се труди неспирно за тях. 
Той надмогва съдбата си бледа и по пътя си пее: „Живях!“. 
Николай и Валери успяха да запазят сърце и душа,  
но се питам: нима не разбраха, че ги чакам сама през нощта? 

 

2. МОМИЧЕ,  

ПЛЕНЕНО ОТ СТРАХ 
 

Тя се грижи за двете момчета  
и ги гледа с любящи очи. 
Тя е тяхната майка – планета,  
но от мъка не може да спи. 
 

Тя излива тъгата си рано, 
но отново усеща – боли. 
Тя си мисли – сърцето е ра̀на, 
а животът гори и кърви.  
 

Тя нанася и грим, и червило. 
На душата скръбта ѝ личи. 
Синоним е на женската сила, 
но в очите ѝ слабост крещи! 
 

Николай и Валери обича. 
Океан ще преплува за тях! 
Тя е тъжно априлско кокиче  
и момиче, пленено от страх. 

 

4. ВАШАТА МАЙКА БЪЛГАРИЯ 
 

Аз ви чакам. Къде сте, момчета? 
Вчера готвих до късно храна. 
Ще ви чакам, любими орлета, 
мои скъпи, големи чеда! 
 

Аз говоря. Луната ме чува. 
Ще почакам отново сама. 
Аз със своята мъка будувам 
и рисувам дъга над дома. 
  

Аз ви чакам така от години 
и не спирам да мисля за вас. 
Аз милея за думата „сине“ 
и с любов я повтарям на глас. 
 

Тъмнина. В тъмнината се крие   
самота. Тя е цвете. Азалия. 
Николай и Валери сте Вие!   
Аз съм Вашата Майка България!   
 

МОРЕТО  
 

МОРЕТО Е ЦЕЛУВКА НА БАЩА 
 

„Не е измислица морето 
и щастието съществува!“ 
 

Христо Фотев 
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Когато ме прегръщаш, съм куплет. Вълните ти ме галят и целуват. 
Превръщаш ме с дихание в поет. Косите ти в съня си ги жадувам. 
Сънувам, че сме двама тази нощ. Говоря ти. Не искаш да ме чуеш. 
Понякога вилнееш – тъмен, лош! Ти ударно в душата ще нахлуеш! 
 

Наричаш ме по име и крещиш! Очите ти червени ме нападат. 
Обичаш ме! Тъгуваш, но блестиш и бавно ми зачиташ „Илиада“. 
Море си ти – родено на Земя… Море си ти – дете на Боговете… 
Целува те усмихната дъга. Със словото рисувам ветровете. 
 

Обичат те рапаните и знам, че лятото е твоята любима. 
Докосва се до топлата ти длан и всеки миг е равен на година. 
На пясъка е легнала сълза, а чайките прелитат и се смеят. 
Бургас ти подарява светлина и пее до рибарите на кея. 
 

Когато ме прегръщаш, се топя, но търся те на моята планета. 
Море си ти – въздишка на жена и възгласи на хиляди момчета! 
Сънувам, че когато полетя, водата ще ме моли да остана. 
Морето е целувка на баща, която от небето е желана! 
 

БУРГАС И МОРЕТО В АНФАС 
 

„Морето се боричка като коте 
със слънцето, попило във вълните. 
 

Петя Дубарова („Морето се боричка…“) 
 

Аз вървя по брега на Бургас и на плажа утеха намирам. 
Аз говоря със слово, без глас, и световните мъки разбирам. 
Днес усещам – земята гори, и очите притварям. Боли ме, 
а отсреща морето бучи и повтаря в тъгата си име. 
 

Аз попитах защо го боли, но морето се срина. Заплака. 
От небето валяха сълзи и сърцето залитна към мрака. 
Не можа да разкаже защо се превива от болка голяма 
и да каже кога и какво е в душата оставило рана… 
 

То повтаря и плаче дори. Не успява и дума да каже. 
Изкрещя през сурови вълни и разби ги безславно на плажа. 
Като тътен в далечни гори, ме изплаши морето сърдито 
и разкри, че боли и боли. То от мъка било е разбито. 
 

То изригна – студено, само̀ – и скалите гнева му попиха. 
Аз усетих какво и защо ще науча към края на стиха. 
„Ако имаш в душата тъма, позволи ми по пътя да светя!“ – 
го помолих и секна дъжда. То тъгува за своята… Петя… 

 

ЧАСТИЦА ОТ РАЯ 
 

Под луната морето ли спи 
и играе ли вечер на дама? 
Не Бургас е измислен – а ти… 
Пак вълните ли пеят за двама? 
 

На брега се целуват души 
и към Варна полека отплуват. 
Ще ридае Бургас до зори 
за онези, които не чуват, 
 

че животът е синьо море, 

че животът е сиво цунами. 
Той не пие горчиво кафе, 
но обича неделните драми. 
 

Не Бургас е измислен – а ти… 
Ти целуваш и бягаш в безкрая. 
Под луната морето ли спи, 
или то е частица от рая? 

 

МОРСКА ТЪГА 
 

„Моят град не е Рим и Виена, 
нито Лондон, Париж и Москва. 
Той е мъничка светла вселена, 
със сърце на туптяща вълна.“ 

 

Невена Елисеева („Моят град“) 
 

Заиграват се малките миди 
на различни човешки игри, 
а в морето си пеят скариди 
и за нищо не мислят дори. 
 

На брега се шегуват младежи 
и целуват живота с очи. 
Аз съзирам рибари и мрежи 
в неспокойни и груби води. 
 

Стара чайка крещи и раздира 
тишината – висока жена. 
Всеки миг ще засвири на лира 
самотата, превзела брега. 
 

Всеки миг и Бургас ще отплува. 
Надалече ще тръгне… Без път… 
Тази вечер морето тъгува 
и игривите миди мълчат. 

 

РАНДЕВУ 
 

Тази вечер морето е страстна жена. 
Тя сърцето ми мъжко с финес го люлее. 
Тази вечер не зная дали ще заспя, 
или аз ще изчезна, отдал се на нея. 
 

Тази вечер морякът ще пише творби. 
Той е влюбен в Бургас и любимото синьо. 
Тази вечер ще плува в дълбоки води… 
Ще отпие от старо, изискано вино. 
 

Ще я водя на кея. В зори ще трептим. 
Ще си мисля за нея, когато я няма. 
Тази вечер морето – богиня без грим – 
режисира типична за двама ни драма. 
 

Тази вечер съм роб на жена от вода 
и се губя в прегръдките нейни, където 
се преплитат красиво небе и земя, 
за да кажат: „Поете, обичай морето!“. 
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НЯКОЙ РАЗКАЗВА 
 
ИВАН АНТОНОВ 
 

НЯКОЙ РАЗКАЗВА ЖИВОТА 
 

В шумната глъч на света 
някой разказва живота. 
Някой разказва, защото 
дните му бързо летят. 
 

Нищо, че тих е гласът. 
Някой друг все ще го чуе. 
Ще си повярва, че 
съществува. 
после ще тръгне на път. 
 

А пътят е вече съдба. 
Някой е влязъл в окото ѝ. 
Някой разказва живота, 
за да остане от него следа. 
 

АДАЖИО 
 

В нощта, във която вятърът спи, 
цевята сънуват адажио тихо, 
в нощта, във която душата трепти, 
тъгата извайва тъжните стихове. 
 

В нощта, във която пътеката лунна блести, 
самотна в съня на водата безмълвна, 
в нощта, във която не идваш и ти, 
аз тръгвам безпътен, тъгата прегърнал. 
 

В нощта, във която под звезден покров 
изплаква сълза тишината, 
от несподелената в нея любов 
прозвънва в адажио тихо тъгата. 
 

И гаснат в небето далечни звезди... 
Те с плащта на мрака покриха 
нощта, във която вятърът спи, 
а аз слушам с цветята адажио тихо. 
 

ПОНЯКОГА 
 

Понякога, когато равнината спи 
и птиците не слушат гласове на други птици, 
и вятърът ухо в листата на дървото долепи, 
сънувам мълнията в твоите зеници. 
 

Понякога, внезапен шепот на събуден лист 
разкъсва тишината вездесъща 

и споменът за теб неосъзнато ме боли, 
и тази болка в светлината се завръща. 
 

Понякога, непостижим, пристига сън - 
нощта тогава с теб е тъй красива, 
че даже те сънува равнината вън. 
Но аз защо ли не заспивам?... 
 

ВАЯНИЕ 
 

Усещаш ли как острието на длетото, 
с което времето дълбае твойте дни, 
се вбива в тялото, а в душата ти кълни 
поредната надежда на живота? 
 

Под диска слънчев, под звездите 
без ехо по отломките невидимо тече 
безгласен вик и твойта кръв влече 
по пътищата на сълзите. 
 

Дочуваш ли как неистово сърцето 
отмерва ударите на безмилостния чук, 
съдбата с който ти напомня, че е тук,  
докато имаш пътищата под небето? 
 

Не тялото във дните, а душата 
извайва времето до сетната печал 
и тя е твоят обелиск, че си живял 
или праха е само под нозете на съдбата. 
 

СИРИУС 
 

Добър вечер, Сириус! 
Ти ярко светиш в тъмнината нощна, 
пробила с лъч бездънното небе, 
аз зов от теб очаквам още 
и път 
към светлината да ме поведе. 
Повикай ме, звезда, повикай 
от твойто зарево 
да зърна искам този свят без мрак - 
сега съм сляп, 
все още никой 
и от моята Земя е невъзможен моят бяг! 
Не знам тук кой ме е заселил, 
ала понякога е повече нощта, 
а искам да са просветлени 
и да пребъдат разумът, честта. 
Повикай ме, звезда, безимен - 
Земята ни е пълна 
с много имена 
и макар че всички са неповторими, 
те светят с повторима светлина! 
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Трагичен лъч пресича вековете… 
Повикай ме, звезда - 
дано ме просветлиш 
как да стопим в душите ледовете 
и греховете наши как да опростим! 
О, Сириус велика, 
повикай ме, звезда, повикай! 
 

КЪМ ПОЕТА 
 

Приятелю, 
не си ли ти тъгата на света, 
в която някой твойте дни люлее, 
в която плаче песента, 
когато тихо я запееш? 
 

Във твоя поетичен сън 
годините летят, 
сезоните не се повтарят. 
Защо тогава те догарят вън? 
Ах, пролети и есени защо догарят? 
 

В красивата магия от слова 
небето ти е пълно с птици, 
ала над тебе 
в слънчевата синева 
тъгува само твоята зеница. 
 

Поете, 
въплътил се някак си у мен, 
защо тревожно е сърцето, 
защо от взора бляскав уморен, 
с тъгата ваеш стиховете? 
 

А другите тъгата ти жадуват в тях. 
И в своя унес са прекрасни - 
не знаят те, че звезден прах 
над теб се сипе, 
а ти под него ще угаснеш. 
 

Приятелю, 
мъченически е твоят крехък дял, 
а ти приемаш, че е дар от Бога... 
Но знаеш - малко на света си дал, 
защото в него е тъгата много. 
 

Събираш я в прозрачната душа, 
но често думите за нея не достигат... 
Приятелю, поете, 
все още аз не зная как да утеша 
красота, която до света не стига! 
 
 

Из "Някой разказва", изд. Астарта, Пловдив, 2021  

ПРЕПРОЧИТАЙКИ БУНИН 5 
 

ИВАНКА ПОПОВА-ВЕЛЕВА 
 

тъмни алеи 
всеотдайна любов 
вярност цял живот 
 

Тъмни алеи 
 

черни пътища 
кални коловози 
тайгата под дъжда  
 

Стьопа 
 

в нощта 
водни кончета летят 
над блатото 
 

плоскодънна лодка 
по блатото, обрасло 
в камъш и лилии 
 

над брега – тъма 
небето зеленикаво 
звънтят комари 
 

черна плитка 
жълт сукман и бял ръкав 
иконописна хубост 
 

мирис на блато 
лятна мъртвешка заря 
скърца дърдавец 
 

статив 
под бреза в градината – 
рисунка от натура 
 

снежни върхове 
в райското индиго  
на небето 
Хенрих 
 

прозорци 
отворени към мрака 
на тиха лятна нощ 
 

треви край брега 
с жълти лютичета 
кръжат пеперуди 
 

                                                                        
5 Иван Бунин. Тъмни алеи. Изд. Народна култу-

ра. Библиотека „Панорама“, Серия „Проза“, №2, 

София, 1975. 
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скок в лодката 
и жабите в уплах – 
с плонж във водата  
 

писък – змия 
с веслото ѝ смачква врата 
запокитва я 
нов писък 
но е хванала стебло 
на водна лилия 
 

край брега – гора 
все нещо шумоли 
жаба, таралеж ли 
 

летят над лодката 
страшни будуващите  
водни кончета 
 

двойка жерави 
с дълги шии гледат 
с любопитство 
 

Руся 
 

ръждиви брегове 
леден вятър отвява 
шапките в реката 
 

леден вятър  
вее флага на кърмата 
влиза под полите 
 

самотна чайка 
изпраща парахода 
с безразличие 
 

скъпи обувки 
палто от шевиот 
английски каскет 

 

слаба усмивка 
евтина шапка 
от долната палуба 
 

също с усмивка 
превита от вятъра  
тръгва към него 
 

водка с хайвер 
свободно държание – 
в противоречие с нея 
 

чистосърдечност 
при трогателна бедност 
привлича мъжа 
 

вечерен здрач 
и удължени сенки 
миризма на дим 
 

и в този дим 
аромат на рибена 
чорба 
 

едновременно 
жалост към нея 
и сладострастно желание 
 

нейният безкраен срам 
възбужда в него 
жалост, нежност, страст 
 

онази любов 
останала в сърцето 
за цял живот 
 

визитни картички – 
несбъдната мечта 
на гимназистка 
 

Визитни картички 
 

чашки, кифлички 
не вдигат от масата  
и самовара 
 

топъл здрач 
билков аромат 
на цъфнали липи 
 

топъл сумрак 
сладка тишина 
небето в млечна белота 
 

с буза към 
елховите иглички – 
рони горещи сълзи 
 

Зойка и Валерия 
 

зад прозореца 
оранжеви искри – 
огнена вещица 
 

велика пустиня – 
сам в бездната  
между небето и земята 
 

под елите 
зеленожълти огънчета – 
рой светулки 
 

ниско над полето 
в тишината на нощта 
червена луна 
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осветени от влака 
снежни скатове 
борови гори 
 

звуци от дайре 
с шал от тежка коприна 
танцува циганка 
 

каменно селце – 
сред стърчащи в небето 
гранитни дяволи 

 

сама в къщата – 
в лятна нощ чака някого 
да пристигне с влака 
 

златна коса 
не очи, а черни слънца 
фигура на нимфа 
 

у тях говорят 
английски, френски 
а няма какво да ядат 
 

клечка кибрит за свещта 
прогонва в мрака 
едроух прилеп 
 

в овални рамки 
пожълтели портрети 
семейна галерия 
 

мирис на топла река 
по върхарите 
крещят грачи 
 

знойна тишина 
птичи песни в градината 
сладък дъх на треви 
 

роза в косите – 
нега, а до вечерта 
вехне на пода 
Натали 
 

трактир на пилони 
мощна реката тече 
взирам се в нощта 
 

млада зеленина 
чисто блестят фенерите 
след пролетния дъжд 
Речен трактир 
 

чер гарван – баща 
пропъжда сина 
любимата му взема за жена 

САГА В БЯЛО И ЧЕРВЕНО 
 

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВА 
 

Посвещавам на моите родители Нина и 
Александър Щедрицки 

На родителите на майка ми – Людмила и 
Алексей Макарини и техните синове Алексей, 
Николай Михаил и Владимир 

На родителите на баща ми – Александър и 
Аполинария Щедрицки, на техните дъщери 
Вера и Надя и синовете им Борис и Владимир 

На всички, които знаят какво е да изгубиш 
родината си, семейство си и живота си 

 

Орелът двуглав започна да губи перата си горди. 
Гневът и гладът са превърнали 
човешкото множество в орда. 
Безверие и инфлация. 
Митинги. Провокации. 
Лозунги. Демонстрации... 

Сред войниците – деморализация. 
Смъртна присъда за нацията! 
Скиптърът царски все още прикрива безвластието. 
Танцуват стрелките на всички житейски компаси... 

 

*** 
Аз съм Времето. Аз съм безвремието. На 

гнева аз съм ларва, на ненавист съм семето. Аз 
съм всичко и нищо. Аз съм черна омраза, която 
всяка обич разнищва. Аз на всичко съм краят – 
но от мене започва безкраят... 

Над Русия ще спра – тук са едри звездите. 
Чувствам гняв и омраза, чувам викове скрити. 
На талази към нея приижда тъмата. Замъгля-
ват беди тази шир необятна… Ще се спра да 
помогна на злото в Русия –  светлината ѝ с 
мрак да убия. После пак из бездънния мрак своя 
път ще поема... Аз съм всичко и нищо. Аз – 
червеният Демон! 

 

*** 
А е имало много знаци неведоми, тайни. 
Пожари сами запламтявали в горите безкрайни. 
Един старец разказвал: родило се бебе с главата на мъж. 
В средата на август изсипал се сняг изведнъж. 
Девет гарвана черни зловещо изграчили в хор: 
„Русия я чакат страдания, глад, сълзи, мор!". 
Вижте, чуйте – вихър леден над Русия премина: 1917 
година! 
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*** 
Моите гени помнят жестокото време.  
Семейството мое изцяло поело обема  
на тази епоха зловеща, сееща ужас и смърт...  
Почти всички загинали. Днес аз като кърт  
се ровя из спомени, из стари тетрадки.  
В душата покълват и зреят съдбите им кратки.  
Тъй – във финала на моя живот  
аз в Лета нагазвам 
и стъпвам без брод...  
 

*** 
В имението край Волск узряха дюлите.  
А спалните в коприна са с дъх на лавандула.  
Аз виждам: баба, дядо –  край самовара седнали,  
обсъждат пак реколтата и новини последни.  
Говорели за Верочка, за Наденка говорели.  
Женихите обмисляли, до много късно спорели.  
На синовете следването било им тежка грижа.  
Слугите уволнили при своя доход мижав.  
Имението вече пари не им донасяло –  
а златни яйчица кокошките не снасяли...  

Учител станал дядо ми – седмина да изхрани.  
От тебешир белеели изисканите длани.  
И всяка вечер с баба ми, край самовара седнали,  
обсъждали симптомите на близката трагедия. 
И ето я – започна се! На синовете – тримата –  
те благослов родителски им дали с кръст и вино... 

 

*** 
Момичетата мръзнели в студените си стаи. 
За братята разпитвали - но някой нещо знае ли? 
А вече глад заплашвал ги с ръката костелива... 
Момичетата бродели за класове из нивите. 
С осанка стройна дядо ми отивал на опашка – 
за дребна дажба хлебец, за залъка бедняшки. 
Веднъж - било декември! – той чакал осем чàса. 
Едва-едва довлякъл се до снежната тераса. 
Лежал е под иконите – суров и неподвижен. 
Проблясвали свещиците с езичетата рижи... 
Опявали го ветрове потайни. 
Днес гробът му незнаен е. 
Той спи на волжски бряг зелен 
под залез с цвят на олеандър - 
мой дядо, невидян от мен... 
И чак до края на света 
почивай в мир и тишина - 
ти, княз Щедрицкий Александър. 
 

А баба ми след седмица от глад умряла. 
Засипала е гроба ѝ 
виелицата бяла. 
Там спи спокойно, 

заслушана на ветровете волжски в ариите - 
тя, майка на баща ми – 
княгинята очарователна Аполинария. 
 

*** 
Нечувано, нито описано: 
нощите тръпнат, пробити от изстрели. 
Дните - залети от кръв и от сълзи. 
Тълпите разсичат смъртния възел 
от гняв, отчаяние, ужас, омраза… 
Наказващите – Бог го поиска – сами се наказаха! 

Брат срещу брата застава, баща срещу син. 
В страната огромна смъртта забива безмилостен клин 
семейства разделя, обичта разпилява. 
Тълпи озверели текат – 
страшна лава 
залива Русия. 

Водовъртежът ужасен 
поглъща младежите с лозунги страстни, 
деца и девойки. Жени и мъже. 
Безпаметни гробове. 
Куршум и въже.  
 

*** 
Кръглолико, меланхолично дете –  
Володя Макарин.  
Не блестеше с хубост.  
Сядаше често  
в ъгъла до прозореца.  
Усмихваше се рядко…  
 

Децата не харесват революциите.  
Децата се страхуват  
от страшния рев на тълпата –  
това озверено чудовище.  
Володя беше на 13 –  
още не беше свикнал  
да изразява чувствата с думи. 
 

Но пък достатъчно голям, 
за да спре този хаос безумен... 
Прозорецът беше висок, с дъбова каса. 
А до него - въже, от някой забравено. 
Здрава е касата – 
ще издържи тежестта му... 
Хаосът идва отново. 
Хаосът в него, край него... 
После внезапно спира. 
Завинаги.  
 

*** 
В старинното имение на Ползунови  
разгърдени мужици сред вещите се ровят.  
Гоблени, вази, дрехи с чувалите изнасят.  
Пламти жестока алчност в очите им кръвясали.  
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Помешчикът убит е – старикът Ползунов.  
Колекцията ордени доби стопанин нов.  
До огледало сребърно – стар глобус от нефрит.  
Бил е пиратска собственост, в дома царял е мит.  
Мужиците оглеждат – преди да палнат! – къщата.  
В килерите надничат лицата им намръщени.  

А Петка - млад е още, все другите пререждат го! –  
чувала празен мъкне без никаква надежда.  
Но погледът му пада върху предмета странен.  
Той грабва бързо глобуса нефритов, филигранен.  
Ще го даде на майка си – да чупи с него орехи!  
Срамът и радостта в душата му се борят.  
Но вече пламва сградата, стъклата ѝ избухват…  
А Демонът се смее и огъня раздухва. 

 

*** 
Нина Макарина: 
Свещениците литваха от камбанариите –  
червените ги хвърляха.  
Ревеше тълпата победно – дива стихия.  
Омраза кривеше лицата ѝ мърляви...  
Затова моят баща Алексей замина нанякъде –  
не зная с кораб ли, с влак ли...  
С мама останахме в обсадения Крим.  
Преживявахме трудно, на гладен режим.  
Познат агроном ни донесе пет килограма кюспе.  

Варяхме си супички – с всичко, което край пътя расте.  
Видях в тревата детска ръка, до кокал оглозгана.  
Една страшно бучаща река заливаше мозъка ми.  
Съседката децата си заклала и осолила ги в голяма 
бъчва.  

Тя обяснявала: „Да не се мъчат!”,  
когато яденето готвила и яла.  
А наш познат на име Виктор - доктор,  
намерил в яденето ресторантско нокти...  
Мъж опърпан с клатушкане  
крачеше по паважа. 

После падна – с каруца извози го нощната стража.  
Събираха трупове накуп и ги изгаряха.  
Гладът стомаха изсмукваше.  
И пареше... Пареше... 

 

*** 
Каква война чудесна между братя палнах! 
Смъртта и хаосът са моята специалност... 
Прекрасна демоническа поема: към белите 
бащи се целят синовете им червени... 

 

*** 
Александър Щедрицкий – баща ми –  
бил е в Бялата гвардия лекар признат.  
А Борис пък - полковник в Червената армия;  
той – любимият негов брат.  

Бил опасно ранен – в корема или в главата?  
Операцията не го спасила.  
Нагоре поела душата му...  
Там, където в облаци пухкави само  
виждаме бялото. 
А червеното – не в кръв от рани! –  
а в залеза ален. 
 
*** 
Александър Щедрицкий: 
Аз прегърнах идеята бяла – 
и в душата си смесих любов и омраза. 

Само нощем, с шинела завит, вместо с топло одеяло, 
аз си мисля: защо ли небето така ни наказа? 
Но след изгрева пак съм прецизен и точен 
и мирише на йод моят делник безсрочен. 
Аз съм воин със скалпел. 
Пазител на бинтовете оскъдни 
за войниците руски, от куршуми на мъки осъдени… 

 

Сред вонята на смърт и на пот, 
сред дима на цигарите 
често мъртви клепачи 
с дланта си затварям... 
Пак потеглям с частта си по пътя чергарски  
и мечтая за волжската шир и за праскови…  

Крим изпуснахме, ето ни в Керч, в Севастопол и Ялта.  
С мъка гледам как слънцето мият вълните кобалтови.  
Мисъл черна в ума ми тревогата бие, 
че ще трябва накрая да напуснем Русия! 

 

*** 
Щяха да взривяват църквата.  
Малка селска църква – бяла, лека.  
Благостна камбана два-три века 
пееше на сватби и на кръщенета  
и ехтеше скръбно над полето  
при трагичното опяване на мъртвите.  
Взривът вече сложен е. Но жена разчорлена  
загради с ръцете загрубели църквата. 
Духаше намръщен декемврийски вятър,  
реквиемно свиреше с флигорна.  
Над снега разпръскваше викове объркани...  
Сцена от античния театър!  
Взрив. И църквата пречупи рамо,  
в грозен куп от тухли се превърна.  
Вятърът със сняг загърна я 
и отнесе вик заглъхващ: „Мамо! Мамо!”. 
 

*** 
Альоша Макарин бил лекар без диплома в Бялата гвардия.  
Сантиментален, отнесен. А походката – леопардова.  
Бил пленен. И изправен с още няколко души  
за разстрел – под цъфтежа на старата круша.  
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Но внезапно край тях уморено се спряло конче  
дребно с крака изранени и тънки.  
От устата му капела пяната бяла.  
А зад него – каруца, от старост раздрънкана,  
пълна догоре с въздишки и стонове…  
До нея застанал самият Будьони!  

Уморено подпрян на каруцата, с жест прекратил 
екзекуцията.  
Казал: „Тези млади момчета  
може би ще заслужат червени пагони!  
Без това с мъртъвци сме засели полето!”.  
(Крушата бели листенца от радост отрони.)  
Будьони погалил легендарните си мустаци  
и рекъл: „Ама че ситуация! 
Лекарят ни убит е - излекувай, Макарин, моите хора!  
Оздравеят ли – с радост, кълна се в дедите! –  
награден ще бъдеш четворно! 
Ще получиш живота си,  
а към него – топъл шинел.  
И будьоновка за главата.  
И звезда – да огрява челото!”. 

 

После... после никой не знае ни дума. 
Но сред снимки от стари албуми 
се усмихва младеж с шапка остра и звездочела. 
А очите му – тъжни. Но светли и смели.  
 

*** 
Кинешма, Кострома и Калуга заеха червените. 
Кръв се проля. 
В бели ръце е Архангелск 
с безкрайните снежни поля. 
И вече Антанта Русия дели: на мене, на тебе... 
Силна власт – но къде е? - 
на страната потребна е. 
Изстрели, смърт, отчаяние. 
Черен гарванов грак... 
Но с надежда, дарена свише, 
с носталгия плаха към дните предишни 
гледа страната към Врангел, Деникин, Колчак... 
А вълните червени заливат страната изцяло. 
Отчаяно тръгва нанякъде гвардията ни бяла...  
 

*** 
Александър Щедрицкий: 
Безсънна нощ – кошмари сред лая карабинен.  
Не сбърках – утре рано оттук ще си заминем.  
Вълните са карминови от изгрева тревожен…  
Сирени, глъчка, тропот… 
Благослови ни, Боже! 
Свалихме си фуражките със сълзи на очите. 
Към неизвестност тръгнахме! 
На кораба следите 
морето заличаваше – 

тъй Времето поглъща ни. 
Русия, сбогом, сбогом! Ридания преглъщаме. 
На палубата някой до сълзи се вълнува – 
зад кораба ни конят му все плува, плува, плува... 
И вече изостава сред синевата конят… 
Сбогуване с Русия. Прилича на агония… 
 

*** 
Текат реки от кръв в земите тулски, подолски... Чер-
вено! То е цветът и вкусът на моето удоволствие! 

 

*** 
Екатеринбургски юлски нощи.  
Масивен дом – на инженер Ипатиев.  
Семейството на царя още  
не подозира своето разпятие...  
Жестокото решение е взето.  
Говори се – по разпореждане на Ленин. 
 

Романови са спуснати в мазето - 
финалът на жестокото либрето. 
Присъдата прочитат бързо. 
Юровский дава знак на взвода. 
Как стрелят радостно слугите на народа! 
Войнишките ботуши в кръв се хлъзгат. 

Късмет за царя – пада пръв. След него и царицата. 
Татяна, Олга, Александра 
с щик са доубити. 
Анастасия и Альоша  
по пода пъплят с вик в очите.  
И тях пронизват с щик  
на революцията рицарите!  

А после топлите тела ограбват  
и разчленяват ги с ножове, с брадви.  
С киселина заливат ги и ги изгарят.  
А после в рудника забравен ги заравят. 
 

А демонът се смееше и радостно подвикваше –  
успешно бе изпълнил своя пъклен план...  
Разказват – алени цветя на гроба таен никнели.  
И силуети кървави пресичали небесния екран. 
 

*** 
Към Сибир и Самара е тръгнал Колчак.   
(Съдбовно знамение – гарванов грак!)   
През сражения тежки с червените   
към Петроград се придвижва Юденич.  
Деникин планува Москва да завземе,   
да стори поклон пред Василий Блажени... 
 

С крилата си алени Демонът цепи небето вечерно.  
Вижда отгоре – в снега се приплъзват шнурове черни.  
Бялата конница бясно препуска.  
Грубият пръст натиска пак спусъка.  
Галопира насреща конницата червена.  
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Алени рози в снега – кръв от разкъсани вени.  
Препуска начело знаменосецът млад.  
Саби кръстосват се.  
Умира сред преспи куплет недопят.  
Белите падат. 
Червените падат. 
Демонът гледа кръвта им с наслада:  
братът убива родния брат!  
А пък кръвта им – еднаква на цвят. 
 

*** 
Нина Макарина: 
Продадохме на мама палтата и бижутата.  
Тя рано сутрин тръгваше, все по един маршрут.  
Посоката единствена – към щаба на червените.  
Работеше старателно тя под портрет на Ленин.  
Писма и документи, бумаги, повиквателни  
Макарина Людмила печаташе старателно.  
Страхувахме се много от тайните агенти –  
че всеки ден издаваше фалшиви документи.  
С подправени паспорти приятели и близки  
напускаха страната, за да намерят изход. 
И всяка сутрин мама прощаваше се с мене.  
На челото ѝ бяло туптеше малка вена.  
Тя знаеше – разкрият ли какви неща е вършила,  
веднага вън, на двора, животът ѝ ще свърши! 
 

*** 
Умират мъже и жени – аз точно насочвам куршумите. 
По разрушените улици скитат безшумно – призраци 
сякаш – деца, пребледнели от глад – сред руини 
димящи, сред студ и сред смрад. Колко ме радва 
тази прекрасна  картина! И ароматът чудесен – на 
кръв и урина... 

 

*** 
В речника на всяка нация  
има страшна дума – емиграция.  
Най-жестоката от всички смърти  
е когато си далеч от вкъщи...  
Миг - съдбата рязко се обръща –  
и носталгия душата кърти.  
Най-добрите рожби на Русия –  
мъчени, заплашвани, заточвани –  
тръгвали бездрумно и безсрочно.   
Стока на световните сергии –  
евтина до смешно, но ценена –  
ставали. Но в руските им вени   
все туптяла руската стихия.   
Композитори, певци, поети –   
руска гордост, руска чест и слава –  
газели по чуждите морави…  
Но Русия в сънищата светела. 
 

*** 
В пристана на чекмеджето ми  
е акостирала сребърна вилица,  
гравирана с котва. 
Собственост на вуйчо ми Николай,  
капитан по професия.  
Емигрирал в Шанхай –  
пъстрия град на удоволствия и престъпност.  
Славянска, широка душа!  
По време на буря скочил в морската бездна   
да спаси двама моряци, от вълните отвлечени. 

Следващата вълна го изхвърлила на мократа палуба. 
Оттогава моряците го почитали като бог… 
В същото време в Шанхай 
пристигнала дама фатална. 
Червената ѝ коса 
за пламъци в ада напомняла, 
за сладостни грехове… 

Николай сложил в краката ѝ 
сърцето си, своята къща и своето бъдеще. 
А и банковите си влогове... 
Плавал в морето – а в очите му се развявала 
косата ѝ – алена, адова... 
Веднъж се завърнал от плаване – 
купил цветя, изтичал в дома си – 
вратата била с друг катинар. 
Николай се върнал на кораба. 
Заредил револвера, спусъка дръпнал – засечка. 
После пак, после пак – 
засечка, засечка, засечка. 
Пет пъти Фортуната му предлагала да живее. 
Шестият път бил фатален. 
Душата му се качила 
на борда на призрачен кораб, 
отплувала. 

...Понякога виждам в съня си: 
кораб прозрачен, силует неспокоен на борда му – 
Николай – хубавецът, Николай – капитанът, 
все така търси червенокосата си любов. 

Душата ѝ черна обаче 
витае в по-ниски пластове на астрала. 
Отново, отново, отново 
Николай напразно протяга ръцете си... 
Никой не идва, никой. 
И слава богу. 
 

*** 
Александър Щедрицкий: 
На остров Лемнос – скръбен и пустинен – вече сме.  
Палатките са скъсани, от дъжд не ни спасяват.  
Ах, колко болки нощем са изречени! –  
че две години слабите разколебават.  
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За строй под знамето тръба зове ни.  
Кръвта гореща е в артерии и вени  
и още вярваме във вечната Русия...  
А пък тъгата по дома свенливо крием.  
Опитваме се с риба, с октоподи  
да подпомогнем дажбата оскъдна.  
Бараката превърнали сме в храм Господен…  
Дали мечтите ни ще могат да се сбъднат?  
Но Врангел е безсилен – хранеше ни Франция.  
„Балканските държави!" бе решението.  
Старателно закърпвам съдраната си раница... 
България! Това е мойто направление.  
 

*** 
Нина Макарина: 
Понякога животът спретва такива изненади,  
които само в книгите ще срещнеш!  
Днес ни се случи радост, най-голяма радост! 
На Бога с майка ми благодарим горещо...  
Тя срещнала случайно свой добър познат –  
завърнал се наскоро от България.  

Там – в Пловдив, той се сблъскал с моя скъп баща –  
преподавател в местната духовна семинария!  
Веднага пращаме писмо – и ето, отговор пристига.  
Решаваме – ще тръгнем хей сега, веднага! 
Очите ни са плувнали в щастлива влага...  
И майка ми урежда заминаването.  

Гемията е лека и подвижна,  
а капитанът с брат си също бегълци са.  
Но още рано е да сме безгрижни –  
обстрелва ни червената милиция.  
Убит е братът рус на капитана,  
на две деца бащата – мъж навъсен...  
Но капитанът ни изведе от капана  
и вече Варна хоризонта къса.  
Баща ми махаше с ръце на кея.  
До него Миша – моят брат изчезнал!  
От радост даже си изкълчих глезена – 
и в синевата моят вик се рейна.  
 

*** 
Ужасно ме е яд – Людмила с Алексей се срещна. С 
тях са децата – Михаил и Нина... 
Така голяма част от драма¬та се срина. Все ми се 
случва да изпусна нещо – защото 
към Русия хвърлям аз усилията си. 

 

*** 
Миша, Миша, ах, Миша –  
съдбите раздават се свише.  
Щом утрото рано намръщи се –  
денят дъждовно ще мине.  
Когато избяга от вкъщи,  
ти бе на 13 години.  

От авантюрите твои  
баба ми плачела сутрин.  
Днес юнга си станал – но кой ли  
ще каже какъв ще си утре? 
Какви приключения странни  
довели са те до Трихълмието?  
Как ти, умореният странник,  
си спрял, ударен от мълния:  
загърнат в черното расо,  
баща ти върви насреща.  
Ти с поглед му хвърляш ласо...  
Вик. Пак вик. После сълзи горещи. 
 

Ах, Миша, ах, Миша, ах, Миша –  
цъфтят череши и вишни.  
И вече чакате двама  
във Варна баба и мама. 
 

А после... Минало време  
и пак пред тебе – дилема.  
Сред врабешко чик-чирикане  
пак пътят на път те повика.  
Във Франция хвърлил бе котва.  
Но Демонът пак се кикоти  
и те изпраща в Испания… 
На гибел ехтели камбаните.  
И вечното ти неблагоразумие  
прекъснал франкистки куршум… 
 

Миша, Миша, ах, Миша, ах, Миша!  
Войната е змей огнедишащ.  
Съдбата е дадена свише…  
На камъка с номера – лишеи. 
 

*** 
Живели в Айтос баба ми и дядо ми. 
Той бил свещеник. Тя пък готвела, бродирала. 
Пасял той кротко православното си стадо, 
а тя модели за покривките избирала. 
Отдавна Михаил го няма. Нина 
за Пещера заминала да учи. 
Годините тъй неусетно минали… 
Тя вече чакала с женитба да сполучи. 
Течал животът в Айтос равномерно – 
мелодия приятна на латерна. 
А Александър станал селски лекар.  
По празниците в Айтос идвал често.  
Там срещнал Нина. „Тя е!” – той си рекъл.  
Благословили най-красивата невеста.  
Камбани пеели на скромната им сватба,  
а дядо ми съединил ръцете им.  
Заминали за село – изненадани,  
че любовта се гледа като цвете. 
 

А после – Айтос. После аз родена съм.  
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В сърцето нося споменната си вселена –  
и тези спомени до днес ми дават кислорода...  

Не съм забравила: файтонът спираше пред входа.  
Как сочно цъкат конските копита –  
а после в парка спират под липите.  

Как сантиментът миналите дни лакира! 
На мравки крепостта съзирах  
и разговарях с коня, с цветята и тревите –  
тъй ставах част от мощния вселенски ритъм!  
Пчели се стрелкаха край мене метеорно –  
и паркът ставаше на щастие декор...  

Аз помня - в моите ръце проплака бебе.  
Избирам името прекрасно на брат ми – Владимир.  
А Времето годините изгребва 
и дните нижат черно-бял пунктир.  

 

*** 
Пристигнали сме в София. 
Посрещат безсърдечно, 
баща ми две години работи без заплата. 
Произходът, произходът му пречи! 
Но даже в наши дни се случват чудесата... 
Най-после – назначен. В ИСУЛ е кабинетът му 
Но беше все пак неспокойно на сърцето му. 
Писма изпращаше баща ми 
в пликовете сини – 
да разбере съдбите на своите роднини.  
Най-после – отговор. Но реквиемно тъжен.  
Баща му, майка му – заровени в полята бели.  
Борис го няма също. Сестрите му – умрели.  
Баща ми да не плаче, чувстваше се длъжен...  
Но имаше в писмото глътка кислородна:  
жив, жив е малкият му брат – Володя! 
 

*** 
Володя, чичо мой, сред Времето изчезнал – 
как радвам се, че неговата бездна 
на нас те върна. 
За малко се оказа. 
Причината бе класова омраза. 
Но нека да ви кажа първо: 
съдбата дните тъй навървя, 
че да се чудиш, да се маеш 
на чудесиите безкрайни. 
…Володя бил ранен в краката. 
Така решила бе Съдбата. 

Войската победителка – с цвят прашен, но червен,  
навлезнала в България през септемврийски ден.  
Било горещо, в Айтос духал силен вятър.  
А на Володя в Пловдив отрязали краката.  
Но как да се досетят братята, че толкова са близо?  
Един и същи вятър в прозорците им влизал.  
Било набрано днес, в едно и също лозе  

и в кошници еднакви, на масите им гроздето…  
Потегля ешелонът. Безкрайни руски степи.  
Как храмовете бели блестели благолепно!  
Във Волск колата спира, пред родното имение.  
То дом за инвалиди е вече, без съмнение.  
Съдбата е капризна и често смесва картите… 
Познати-непознати са нощите през март.  
 

*** 
Не, този път не искам пак да се изложа! Замислям 
края на Володя - не е сложно... Писма от чужденци?! 
Та той е просто враг! Смъртта ще го пресрещне в 
снежния ГУЛАГ... 

 

*** 
Стотина дни вали. Милиарди капки 
реката пълнят, блъскат се и негодуват – 
за всяка няма как да се намери 
и място подобаващо, а и достойна участ. 
Милиарди капки гневни са; водата ври, боботи. 
Милиарди капки втурват се към дигите 
и ги помитат в своя гняв, наречен революция. 
Вълните мътни селища заливат 
и мъкнат трупове на хора и животни. 

Настъпва глад. Нахлуват болести. Смъртта пирува 
след този гняв на капките, наречен революция. 
Историята помни стотици революции 
и къта в пожълтелите си страници 
кръвта и болката, глада и ужаса. 
Но в древния Египет 
се радвали на нилските води,  
заливащи пространството – 
след тях земята раждала стократно. 

И ако нещо оправдава революциите – 
това е утрешното плодородие. 
Но струва ли си да погубиш милиони – 
сред тях деца, жени... Вагони, 
препълнени с недишащи тела. 
Тор за реколта – на каква цена?  
 

*** 
Веднъж се случи – беше в ден дъждовен.  
В съня ми - или пък наяве, знам ли? –  
видях в небето ангел с меч изваден.  
На Демона той каза с глас гръмовен:  

„Ти вече нито радост, ни тъга в сърцето ще усещаш! 
Безмълвието само по пътя си ще срещаш!”.  
Дочух въздишка, стон… А после Демонът  
небето затъмни с крилата си червени  
и отлетя – по справедлива Божия присъда! –  
завинаги... Така да бъде! 

 

Мълва се носи, че по-рано Демонът поемал риска  
да става вълк, змия или оса – каквото искал.  
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Да прави зло на всекиго – макар и много дребно.  
Страдание за всички било му е потребно!  
Говори се, че този Демон ален  
известно време носил име гордо – 
Йосиф Сталин.  
 

*** 
Но все по-бързо, все по-бързо Времето препуска.  
На унищожителя си все по-често дърпа спусъка. 
И баба ми, и дядо ми в земята спят отдавна,  
а мама с татко гроб един делят поравно.  
Аз също там ще се преселя скоро –  
сред шепот на липи, брези и борове… 
 

А днес се радвам тихичко на внуците.  
Обичам нощем тананикането на капчуците.  
Да гледам пролетна трева, да казвам: „Боже,  
благодаря за радостите ми несложни!”.  
И често взирам се в небето – там понякога  
на облака изникват силуети:  
аз виждам бялата брада на дядо ми  
и блузата на баба на райета. 
Баща ми облачен халат намята,  
изпраща ми усмивката позната.  
Аз виждам: чичовците, лелите ми махат  
и майка ми от облака сълза ми спуска…  
Но вече Времето ме бута с лакът…  
В България приключва съдбата ми тъй руска!  
Тревожни спомени в съня ми лепнат.  
Незабравими имена с копнеж аз шепна… 
 

Молитва пак изпращам мислено  
до всичките небесни институции:  
да няма вече смърт, войни и изстрели! 
Безкръвни само да са революциите!  
 

*** 
Днес шепна пак молитвата безшумна.  
Но изведнъж тревога в небесата лумна:  
там мярнаха се – с бързината на комета! –  
крилата алени. 
Замятаха се облаци запалени. 
На зло вселенско 
се предава безсмъртната щафета! 
Въпроси в мозъка заблъскаха се пак. 
Към Библията гледам, очаквам свише знак… 
Запитвам се тревожно: 
„Нима? 
Нима?!?”. 
Пристига отговорът – тишина. 
 

Из „Куфар с облаци – стихотворения“, изд. 
Пропелер, София, 2016 

 

Подбор Иванка Павлова 

ДУША СЛЕД ПРИЛИВА 
 
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 

 

                На Красимира Маринова 
 

СВЕТЛИНА ЩЕ ТИ ОТРЕЖА 
 

Тревата ще изпише твойто име, 
успее ли във своя слънчев час. 
След дългата и безпощадна зима 
мълчание крещящо е на власт. 
 

Мълчание — с предчувствие за нежност, 
в което ще пристъпяш като в храм. 
Да мога— светлина ще ти отрежа 
от моето сърце, щом те създам. 
 

Защо и ти не казваш  „Аз съм пътят!“ 
Душата ми се взира в твоя бряг. 
Дали към нея някой ще пристъпи, 
за да остави жаждан светъл знак? 
 

След стъпките ти бавно се възправя 
видение, подпалило кръвта. 
Тревата никога не е забрава! 
О, кой и пусна тази клевета? 
 

Тя слънчевия поглед просто чака, 
за дъжд копнее, за безумен дъжд… 
Кажи ми пак, че в твоя мил спектакъл 
ще има място и за тъжен мъж. 
 

МАГИЯ 
 

Когато някога отхвърлиш бала 
на пропилени чувства и ненужен страх, 
ще видя, че душата ти е бяла. 
И си надмогнала неверие и грях. 
 

Провесени над битието косо, 
ненаранимите тегоби в хор крещят. 
Дори и да им зададеш въпроси, 
ще ги отминат тежко и ще премълчат. 
 

Препускат пак мечтите ти ефирни 
по невъзможни коловози на тъга. 
И луд копнеж по обичта не спира, 
но все така потънал е в мъгла брега. 
 

Но там, където тъмнината пие 
непредсказуемата чаша злост без жал, 
ще дойда аз. И тихо ще изтрия 
на клеветата острия и стар кинжал. 
Аз— толкова несъвършена клетва. 
Но към сърцето ти тъй безнадеждно взрян. 
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Че има някъде магия светла 
и ме сънува сред горещия си блян. 
 

Сънувай ме. А аз ще бъда буден, 
за да дочакам и наяве благослов 
в загадъчното непреходно чудо— 
докрай възможен в невъзможната любов. 
 

СТРЕЛА НА БИТИЕТО 
 

Ще станеш рано и ще тръгнеш мълком 
към сянката на грижи и копнежи. 
В ръцете ти ще греят два- три стръка 
от цветето, наречено Надежда. 
 

Ще минеш тихо изпод заревото, 
в което и звездата ми пулсира, 
а после ще откриеш тъжно- кротко, 
че тя отдавна в тъмното се взира. 
 

Ах, знаеш, за да минеш по водата 
на делника с тревоги и въпроси, 
безверието трябва да е кратко, 
а вярата на бял кон да се носи. 
 

Като стрела към мен се приближаваш, 
прехвърляш скрити доводи и ето: 
магията реалност вече става. 
И рони се върхът на острието. 
 

Взривът на нежността е неизбежен, 
отдавна тя от студ и глад трепери. 
Среднощният ми влак към теб ще среже 
нощта на половини светло- черни. 
 

В едната ти ще плачеш в изнемога, 
че мен ме няма в твоя свят нажален, 
а в другата пък аз ще стъквам огън. 
Сърцето ми когато се запали. 
 

ВЕЧЕРНА МЕЛАНХОЛИЯ 
 

На питието в тихата прегръдка, 
в люлеещия стол на вечерта, 
ти подаряваш си уханна глътка 
в омайващия дом на обичта. 
 

За нея няма възраст, нито време, 
а формула на атомен разпад. 
От който топлина ще се възземе – 
да стопли зъзнещите в този свят. 
 

Изгряла в залеза. С ръце прекрасни 
броиш на пръсти радости и жал. 
Докато времето в очите гасне 
и сълзите превръща във кристал. 
 

Ще се прегръщат сенките сред мрака, 

край тях ще светиш в лунния разкош. 
И вятърът насрещен ще разплаква 
на спомените лъскавия нож. 
 

Но ти превърза баладични рани, 
намери брод, сияния и път. 
Каквото вече в бъдното ще стане, 
стихии слепи трябва да решат. 
 

Налей за двама обич без раздяла. 
И светъл миг, в разпятия спасен… 
А аз ще шия знамето си бяло 
за най щастливия от всички плен. 
 

октомври 2022 г. 
 

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ – 80 ГОДИНИ 
 

Редакционният екип на сп. „Картини с 
думи и багри“ поздравява поета Йордан 
Йорданов с неговия юбилей! Честито! 
Желаем здраве, вдъхновение и успехи! 

Роден е на 25.12.1942 г. в с. Горно Абланово, 
Русенско. Поет и прозаик, работил над 30 
години като журналист в различни печатни 
издания. Член на Съюза на българските журна-
листи и на Съюза на свободните писатели. 
Автор на стихосбирките „Нежна съпротива“ 
и „Камък за птицата“, повестта „Разсъмване 
край огъня“, поемата за деца „Приключенията 
на Ели“ и „Кактус в джоба“ – сатирични 
миниатюри. Живее и твори в Лондон. За пър-
ви път публикува свои творби в бр. 4/2019 на 
сп. „Картини с думи и багри“. Негови стихове 
и литературна критика присъстват и в 
следващи броеве на списанието. 
 

ЧЕСТИТИ ОСЕМДЕСЕТ ЛЕТА, ПОЕТЕ! 
 

На Поета Йордан Йорданов - 
с дълбок поклон и дружески благослов 
 

Щастието винаги да те спохожда. 
Ти на дивните поети да си вожда. 
Даже сто заслужено като направиш 
знам, Абланово не ще да го забравиш. 

 

Както първата учителка, що помниш, 
как Евдокия крепи те като стомна. 
За да можеш да извикаш, даже след сто – 
Жив съм! Разпятие не става без Христос! 

 

На многая лета, приятелю Поете!!! 
 

25.12.2022, Тодор Билчев 
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ЕСЕННО-ЗИМНИ ЕТЮДИ 
 
ЛЮДМИЛА ХРИСТОВА 
 
* 
година на тигъра 
спи на изтривалката ми 
рижав котарак 
* 
гранична земя... 
и плашилото 
с каска 
* 
охлюв на пътя 
едва пълзи 
сянката на облака 
* 
руините на Сердика 
ту в слънце ту в сянка 
миналото 
* 
библейски потоп 
отново е тесто 
хлябът за гълъбите 
 

първа награда на 22 HIA Haiku Contest, 2020 г. 
 

* 
хоро на площада 
в шевица се преплитат 
сенките 
* 
пъстра есен 
сивее само сянката 
на котката 
* 
едновременно 
слънце и звезди 
градски графити 
* 
в сянката на паметника 
на незнайния войн - 
танц на богомолки 
* 
забързан свят 
уличният музикант 
увеличава темпото 
 

* 
презряла круша 
все по-натоварена 
мравешката колона 
* 
флирт в градината 
намига 
тиквеният фенер 
* 
театър Но 
публиката слага 
маски 
 

отличие за сенрю от 13 МХК на руски език, 2021 
 

* 
есенно небе 
в паничката на просяка 
снощният дъжд 
* 
концерт на открито 
звук от падащи кестени 
допълва Брамс 
* 
млечна мъгла 
уличната котка облизва 
мустаците си 
* 
вятър в тополите 
танцува сянката на 
сврачето гнездо 
* 
щедра есен 
дъждовните струи и златни 
и сребърни 
* 
нападали кестени 
увисват джобовете 
на панталоните ми 
* 
есенна тъга 
едва се крепи на клона 
последното листо 
* 
Хелоуин 
няма с какво да почисти сергията 
продавачът на метли 
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* 
разрушен замък 
луната достроява 
парадното стълбище 
 

отличие в 21 HIA Haiku contest, 2020 
* 
дъждовна есен 
все се разтичат 
яйцата на очи 
* 
зимна буря 
замръзна носът на 
снежния човек 
* 
Свята нощ 
кучето довършва 
коледните меденки 
* 
първият ден от годината 
расте купчината от  
мандаринови кори 
* 
тази нощ 
и вятърът е бял 
първи сняг 
 

публ. във в-к Майничи, Япония – 21.01.2022 
 

* 
снежно утро 
в белотата как блестят 
перата на враните 
 

публ.във в-к Майничи, Япония - 02.03.2022 г. 
 

* 
бръснещ вятър 
по лицето на катерача 
снежна пяна 
* 
сняг се сипе 
по Млечния път 
фотоизложба на открито 
* 
топъл вятър 
разбърза се 
снежният човек 
 

публ.във в-к Майничи, Япония – 01.03.2021 
 

ПРИРОДОПЯВАНЕ 
 

ЛЪЧЕЗАР СЕЛЯШКИ  
 

ПРИРОДОПЯВАНЕ II 
 

Лежа по гръб на хълма – сам, на слънчев прицел – 
безимен, топъл кръст от тишина. 
В разтворените шепи – камъче и птица. 
Небето днес е слязла далнина 
 

в зениците на моите очи. 
И дишам с ритъма спокоен на брезата, 
и вслушвам се в гласа зелен на светлината – 
тя с твоя глас възрадвано звучи. 
 

И аз съм целият възторжен звук 
и нежен трепет. Ето – ти си тук, любима, 
и аз съм тук – родопски син. Съм. Тук. 
 

И пак ме милваш с весели лъчи, 
ти, моя мълчалива кръстнице – незрима 
сълза и пристан в пъстрите очи. 

 

ЛÈСНИ СЕ, ГОРО 
 

На жените от групата за пеене „на високо“ от 
с. Сатовча, удостоена с престижната евро-
пейска награда „Хердер“ през 1988 г. 
 

Лèсни се, горо – 
песните есенни 
в глухи дворове 
вятър отнесе. 
Птици вечерни 
в пусти гърнета 
мътят безверие, 
глъхне селцето... 
С устни напукани 
пламенно пеят, 
пъстро се спускат, 
пафти им греят. 
Клони препречват 
пътя безверен, 
пътя далечен, 
горо безмерна. 
Светли сигнали 
в космоса пращат. 
А в интервалите – 
слънце сякаш –  
топла сълза 
проблясва.. 
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САМО 
 

Луната прелиства хладно 
и небрежно 
пясъчните страници  
на нощта. 
Спят всички деца, 
прегърнали нежно  
най-милото жирафче  
на света. 
Спят всички бездомници 
в самотата си безбрежна, 
превзела ронливото пристанище  
на света. 
Спят и политиците 
в уютни интригантски убежища, 
слезли от пресипналата трибуна 
на света. 
Спят и всички болни, 
приспани от упойката на надеждата 
в безкрилата клиника 
на света. 
 

Само безсънната душа на поета 
прекрачва с усмивка нощта, 
за да се слее  
с неравноделния тракийски ритъм 
на Господ Бог 
и на Родопа планина. 
 

* * * 
Към върха – 
пролетен снежник, 
към копнежа  
да докоснем  
за първи път устни 
с препускащи пулсове 
и запеят от възхита 
минзухарите 
в очите ни. 
Деца на свят 
безграничен – 
поне за миг единствен 
от безпаметната вечност  
да бъдем заедно. 
А после…  
в съня, далечна,  
ти не тъгувай, 
не питай.  
Върхът – 
негаснеща факла –  
пак ще събере  

душите ни –  
блестунки, 
търсещи в мрака… 
 

РУИНИ 
 

На хълма жълт с цветя – съзвездие – 
мълчат руини, с мъх покрити. 
Слънца – следи от свят изчезнал – 
живеят в камъка гранитен. 
 

И сякаш капки кръв край него, 
сияят макове и храсти 
горят в следобедната жега, 
докоснати от дъх на ястреб. 
 

Прииждат гласове далечни 
сред сива каменна забрава – 
звънтящо като меч наречие 
в река подземна продължава... 
 

Пламти и в моето дихание 
искра, дошла от тъмнината. 
Чрез слово – в радост и страдание – 
и в други да пламти – нататък. 
 

ПОЧАКАЙТЕ, ЩУРЦИ 
 

Диптих 
 

I 
 

Почакайте, щурци, косят тревите 
в ливадите на пъстрото ми детство. 
Звънят като звънци над вас звездите, 
пригласят на приспивната ви песен. 
 

Под пълната луна ухаят копи, 
тъй както в детска трепетна рисунка – 
сребристи древни хълмове и топли 
убежища за юлските светулки. 
 

Почакайте, щурци, изтича лятото – 
небесен ручей бърза с факла лунна. 
Проблясват плахи сърчица в брезата, 
потрепва горест в гласните ми струни. 
 

II 
 

Заминаха си щъркелите, 
тъй както лани – 
точно на Голяма Богородица. 
Нощем в съня ми - 
в двора на църквата - 
събират съчки и пух от облаци. 
Денем още се мяркат за кратко - 
бели листа в небе разискрено. 
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Преваля лятото. 
И зъзнещ дъжд ще плисне, 
ще проговори тревата суха 
наесен. 
Сякаш антена, ще скърца глухо,  
за песен 
ще се ослушва тополата. 
Дордето 
в гнездото от тлееща мъгла 
сред клоните й голи 
засветят 
на зимата белите крила. 
 

ПЧЕЛА 
 

На баща ми 
 

Пчела, внезапно натежала, падна 
до цвете – синьокрила пеперуда. 
Безжизнена – след кратката си радост 
забила жило в моята почуда. 
 

Лежи на синора на жарко лято – 
изгубена в тревата златна брошка. 
А слънцето е пита, с мед налята, –  
богатството на стар вселенски кошер.  
 

Нищожна смърт, какво ли тя променя? 
Изглежда нищо, абсолютно нищо. 
Но плаче детската душа смутена, 
усетила в меда горчива нишка. 
 

ЯБЪЛКА 
 

Диптих 
 

I 
 

Бяла ябълка. 
Слънце утринно 
или Жар-птица 
в клоните пее? 
Духне ли вятър, 
светват очи 
златисти. 
Бяло е 
небето над нея 
и земята под нея 
е бяла. 
Пее птицата. 
Спри се,  
послушай. 
Ако си болен, 
ще оздравееш 
ако си сляп, 

ще прогледнеш. 
 

II 
 

И ябълката в малката градина, 
от мама посадена, пак разцъфна – 
уханна пряспа. Вечер месечина 
сред клоните се мярка – златен пръстен. 
 

Но, скрито сред нестихващ цвят, гнездото 
на прелетните птици пак е празно. 
Не се катери черната ни котка 
с проблясващи зеници – два елмаза… 
 

Цъфти, не знае – в Другата градина, 
до свиден гроб, расте една дивачка – 
с разкошен цвят, но кисела роднина. 
Две птици прелетни там тихо плачат. 
 

ДИВА ЧЕРЕША 
 

                           Черешко, чорна вишничко… 
                            Родопска народна песен 
 

Разцъфнало дръвче – самичко 
в прегръдката на нежна шипка. 
Черешке дива, с безразличие 
край теб минава пътят сипкав 
 

на всекидневните надежди… 
Тръпчиво-сладките сачмици 
даряваш всяко лято щедро 
на черни като въглен птици. 
 

Какъв е смисълът накрая? – 
не питаш. И цъфтиш напролет. 
Не се виниш, не се терзаеш 
за незавидната си роля. 
 

ВЕЧЕ НИЩО 
 

                  … вече нищо не иска сърцето 
 

                  Осип Манделщам 
 

Колко много пътеки те викат, 
колко много слънца пъстроцветни, 
самодива зове сред тревите… 
Вече нищо не иска сърцето. 
 

Ново утро, а вече познато 
ти е всичко и гледаш без трепет 
как на хълма догарят крилата… 
Вече нищо не иска сърцето. 
 

Вече нищо не иска сърцето? 
Колко лесно умът го изрича, 
а сърцето ти търси в несрета 
нов мотив – непокорно лисиче. 
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СЛЪНЧЕВО ПЕТЛЕ 
 

По пътя, заснежен от вчера, 
върви усмихнато дете – 
олтара слънчев да намери, 
да хване яркото петле. 
 

То пееше на небосклона 
с немигащо око от жар. 
Но скоро скри се – плод отронен, 
златист балтийски кехлибар. 
 

Момченце в мен, ти не тъгувай! 
Ще имаш загуби безброй. 
Една сълза по-скъпо струва 
от щедро заплатен покой. 
 

СИНЕОКА СЪЛЗА 
 

В бедния забравен дом  
на безименната улица 
само сезоните идват на гости. 
Недогоряла свещ – 
старата жена  
всяка сутрин застава до прозореца 
и гледа как млади мъже 
с брутални лица  
излизат от елегантните костюми  
на автомобили, 
как подивели за любов жени 
святкат към тях с пясъчни очи  
на тигрици. 
Старата жена вече не пита 
кога ще свърши  
унилото дишане 
на нейния повехнал сън  
в огледалото. 
Часовете падат –  
безброй 
гнили  
круши  
в градината, 
обрасла с разбърканите коси 
на къпинови храсти. 
Една сълза синеока  
всяка вечер 
търси път между звездите 
и болезнено заслепително  
свети от нея 
лицето нощно на града. 
 

Из „Природопяване“, Издателство „Ерго“, С, 2022 

МИЛУВКАТА НА ВЯТЪРА 
 
МАРИО ИТАЛО ФУЧИЛЕ 
 

МИЛУВКАТА НА ВЯТЪРА 
 

Да се влюбя в теб, 
е като на обичам вятъра 
да прегърна полъха 
на вихрушката. 
Да те помилвам, 
е като да прокарам длани 
върху нищото. 
Нищо, освен 
прекрасни нежни фантазии. 
 

IL VENTO CHE SFUGGE 
 

Innamorarmi di te è come amare il vento 
abbracciarti è afferrare l’aria vorticosa, 
accarezzarti, come far scivolar le mani mie sul volto 
vuoto, 
di stupende morbide fantasie. 
 

МАСКА 
 

Маската се спуска 
върху същността ни. 
Подобно на все 
по-дебелото покривало 
нощта пада еднакво 
и върху престъпниците 
и поробените. 
 

MASCHERA 
 

Cala la maschera sui tuoi riflessi, 
come quando scende la notte, 
avvolgendo, 
in manti sempre più spessi, 
sia i malvagi che i sottomessi. 
 

Mario Italo Fucile 
 

превод от италиански: Контадин Кременски 
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ЛЯТОТО Е СИНЯ КОТКА СЪС 
ЗЛАТНИ ТОЧКИ 

 
МИЛЕНА ФРЕНКЕВА 
 

Лято – морска сладка точка, 
разширена до безкрайност 
в кратка, слънчева отсрочка, 
с утаяване в на тайна. 
 

Времето в мига е спряло 
и на праскови мирише, 
на морето край воала 
лятото с любов се диша. 
 

***  
 

Лятото ли ме събуди 
от прозореца с лъчите, 
сладко, ароматно чудо, 
прелетяло пред очите. 
 

После с детската ръчичка, 
нарисува ми мечтите 
и летят край мене всички – 
пеперуди до звездите. 
 

*** 
 

Лятото е юлско и безкрайно, 
слънцето възторжено шурти, 
грее си животът – малка тайна 
с чудни непознати широти. 
  

Плува си душата в бяло лято, 
сложила е шапка от мечта, 
с толкова любов, навред насята, 
Боже, сякаш съм любов, летя. 
 
***  
Лятото по житна риза 
щъркелите преброява, 
край потока жадно слиза 
да изкъпе свойта лава. 
 
Август тича по баира, 
сякаш зебра е лъчиста, 
залез от върха извира 
по пътеката златиста. 
 
Из „Лятото е синя котка със златни точки“, изд. 

Милена Френкева, С. 2021 

СПОМЕН ЗА ВИДИН 
 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА ЦАНЕВА 
 

Тук съм. В този град. След толкова години. 
При кого да ида? С кого да се видя? 
И остава само спомена да върна, 
с него по забравени места да тръгна. 
 

Върни се, мое детство отлетяло 
над видинските прашни калдъръми! 
Върни се в спомените оцелели, 
върни се в радостите, в болките, в скръбта ми. 
 

Вървя из моя град. В градинската алея – 
до сълзи взирам се в дърветата по кея 
и търся чернокосото момиче, 
с което дъщеря ми си прилича. 
 

Наднича детството зад скели и бетони 
и гони разпилените игри – 
смаляваш се и нещо те души... 
Това ли са човешките закони? 
 

А някъде във въздуха трепти  
въпросът ми, ненужен, може би 
за миналите, отлетели дни, 
които всеки в зрелостта цени. 
 

Наднича детството, до мен върви. 
И питам го за всичко отпреди: 
за онзи вятър, дето мигом суши 
намокрените в Дунава коси 
и бърза, бърза всичко да научи 
и в къщи преди мен да долети. 
Кажи ми, вятърът все тъй ли тича? 
Все тъй ли ласките си не пести? 
А слънцето, с което сутрин тръгвах 
да търся тайните на старите капии – 
все тъй ли свети там, през облаци и сприи 
и с малките деца по хумбите се крие? 
Или децата вече рано остаряват 
и весели игри под слънце не познават? 
 

А онзи двор с големите чемшири 
и къщата със щъркови гнезда 
все още погледа ли в синевата сбира 
след щърковата мамеща следа? 
Или от бързане, във утринта 
градът не е усетил пролетта? 
 

А момчето, което минаваше 
всяка сутрин край нашия дом 
и смутено до мене разказваше 
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колко много обича Вийон? 
Като него ли днес учениците 
не говорят за свойта любов... 
или махат криле като птиците 
и летят след съдбовния зов? 
 

Ти ме водиш край мойта гимназия. 
Помня стълбите, стаята, третия чин 
и очите на моята класна, онази, 
дето ходеше с рокля от бял муселин. 
Затова ли, за друго ли нещо – не зная, 
но я гледахме всички в захлас – 
тя превръщаше мигом класната стая 
в малък Лувър, дето бродех и аз. 
 

Вървим със детството по кея, 
оглеждаме се в отминаващите 
дунавски води,  
а вятърът бразди 
по тях оставя и 
споменът полека се топи. 
 

Върни се, мое детство отлетяло, 
рой спомени във времето събрало. 
Върни се в мен, върни се в дъщеря ми, 
че дъщеря ми свое детство няма. 
А днес, не знам защо, но някак ме е страх 
от бъдеще, без детство изживяно. 
 

Вървя из моя град. Тук никой не познавам. 
И улиците стари трудно различавам, 
бетонни блокове със синевата спорят 
и нови хора покрай мен говорят. 
Но все така ще те обичам, Видин! 
Далеч от теб, и все със теб, прости ми! 
 

март, 1981 г. 
 

Из „На попрището жизнено в средата“,  
изд. gabriell-e-lit, С., 2019, 2020 
 

 
Зимен Дунав, худ. Габриела Цанева 

В ЯНТРА СЕ КЪПЯТ ЗВЕЗДИТЕ 
 
ПАВЛИНА ПЕТКОВА 
 

РОЖДЕН ДЕН 
 
На щастлива дата 
викът ми накъсал тишината... 
В събуденото утро 
първа глътка въздух 
в гърдите съм поела. 
По зодия – риба, 
но не съм мълчалива. 
С думи за обич 
стихове редя. 
Чета ги на птиците, 
на вятъра, на мартенската мъгла. 
Пролетна съм. 
И от погледа ми се раждат 
бели кокичета. 
Тополка съм. 
Зеленоока. 
Душата ми за полет мечтае 
и силни крила. 
Под дланите ми пъстреят поля. 
Снежно поточе – 
в съня ти бълбукам... 
 

ДЕТСТВО 
 
Детство, изваяно от игри 
с хартиени кораби 
към морето – живот пътува. 
Колко голямо е то? 
Между земята и небето? 
Мечтите – хвърчила 
към неоткрити светове, 
се нижат, подмамени от ласките 
на слънцето. 
Детството – 
под бащиния праг 
щурец, опъващ своя лък. 
 
*** 
Тъничко гласче 
на самотно птиче оглася 
на есента поредния ден. 
На него може би приличам. 
Мечти несбъднати 
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избуяват, 
обречени в забрава. 
Огнището в камината-живот 
е дом за отмиращия здрач. 
В сънищата приказки се раждат 
от детство и незнаен разказвач. 
 
*** 
Дом запустял със срутени комини, 
където вятърът дори не спира за почивка, 
е свърталище на прилепи, змии, врани... 
Прозорците са слепи за изгреви и залези. 
Там отдавна няма човешки смях. 
Само кучета пътеки проправят 
през треви и шипкови храсти. 
Прагът е обрасъл в мъх и троскот. 
Но ти, пътнико, затвори очи! 
И ще усетиш духа 
на стопанка, над нощвите приведена, 
месеща хляб за Бъдното. 
 

ПРЕД ПРАГА НА ЕСЕНТА 
 
Домът на татко, построен от дядо, 
се руши под товара на годините. 
Рони се зидарията, поддават гредите, 
проядени от дървояди. 
Дядо, отдавна нарамил торба, 
пасе небесно стадо. 
Баба е там. И мама... 
Берат цветя в надоблачни градини. 
Татко реди отдавнашни спомени – 
златни нишки в сънищата си. 
Млади фиданки от внуци и правнуци 
вият край него снаги. 
Прижуля слънце. Наближава и моята есен. 
От стихове кошница плета 
за плодовете, оставащи след мен. 
 

КОСАЧ 
На баща ми Яким 
 
Ливадно сено татко коси. 
Събира зеления дар на земята. 
На билки прекрасно ухае. 
Мисълта ме отнася 
за Кралимарковски стъпки. 
Дъхти въздухът на мента, 
мащерка, риган и сминдух. 

Омайно биле дали ще открия 
и билка за сън, за надежда? 
Ритуално се ровя в тревите, 
подплашени щурци скачат далече. 
Косата проблясва сякаш, 
лъчите пред нея полягат. 
Свисти и пъдпъдък ѝ приглася. 
Дълъг летен ден, а казват: 
„Ден година храни!“ 
 

УЧИЛИЩЕ МОЕ 
 
Училище мое, сега си разруха! 
В гърдите си пазя най-светлия спомен – 
духовна светлина, с която пътя ми огря. 
Парадният звън заличи тишината. 
В запустелите коридори паяци мрежи плетат, 
спомени изпълват празните класни стаи. 
Къде са смехът, песните, лудориите, 
които повдигаха адреналина 
за знания, самоусъвършенстване и висота? 
Училище мое, сега си болка 
от въглени в огнището на миналото! 
В настоящето как на внуците да обясня, 
че светлина си разпръсквало, 
познания за света и реч омайна?! 
Ти храм си в сърцето ми! 
И олтар, в който своите стихове 
поставям. 
 

В ЯНТРА СЕ КЪПЯТ ЗВЕЗДИТЕ 
 
Слънцето, надвесено над Янтра, 
вода отпива с житна сламка. 
От миналото ечат копита. 
Със самородно злато 
върбите се закичват. 
Време е веслата да поемем – 
кормчии на живота свой. 
Чезнат светлини, 
нови се явяват. 
От кулата часовникът 
на времето приглася 
на детски смях. 
 
Из „Спомени от хербария“, изд. Астарта, 

Пловдив, 2021 г. 
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ВИРДЖИНИЯ  ПО  ВЪЛНИТЕ 
 
РЕНИ ВАСЕВА 
 

„Коленете ми –  розови плаващи острови...“ ( В.  
Улф, „Вълните“) 

 

Казах ти, че коленете ми 
са розови острови 
сред зелено море. 
Коленете ми топли очакват 
сянката да се премести 
и пладнето да подпали желанието, 
да прогори тънката кожа, 
да разлее лава по стъпалата, 
да разсипе вулканична пепел по дланите... 
Поляната е заглъхнала опожарена, 
само цветето между бедрата ми 
свенливо подава глава. 
Казвам ти : "Моите розови острови 
ще те удавят!" 
 

*** 
„Листенце от роза пада във водата“ (В. Улф, 

„Вълните“) 
 

Рози във вазата на деня, мисис Далауей,  
мъртви, с разкривени длани,  
виждам - вените им кафенеят  
в презрялото есенно пладне. 
Твоите рози във вазата, мисис Далауей,  
вярата ти в непоклатимостта на битието 
с тортата и коледната пуйка, сладките  
и шоколадовия мус... 
 

Прекрасен празник, мисис Далауей, 
и толкова цветя във вазите,  
и този сладък пай, най-сладкият  
в убийствената самота, 
заключена във призрачната нощ  
на болката зад тънките решетки  
на някой, заболял от недолюбване, панелен дом. 
Цветята ти от ранното събуждане, 
закупени със този, как му казваха, ентусиазъм,  
умрели са във вазата ти, 
мисис Далауей, и в застоялата вода  
се утаявам аз – прахта на паднало листо от роза... 

 

*** 
„Часовникът с лице на месечина ме гледа..“ (В. 

Улф, „Вълните“) 
 

Лице на месечина намига и тиктака 
в часовника на долния етаж. 
Тъмнеят стаите и мракът се разрежда 
от светлата пътека през полето – 
струйка мляко, процедена от чашата на пълната 
луна, 
обърнала сребристи ръбове  
към къщата, прозорците и моето легло, 
дори часовникът ми, казах ти, 
е кръглопълнолунен и отмерва часовете, минутите, 
секундите  
във призрачните стаи.  
Прислужницата носи късната вечеря,  
а думи ме заливат, понякога безсмислени и винаги 
ненужни.  
Кому би хрумнало да ги записва денонощно и да им 
дава глас?  
Нахлуват часовете, луната от часовника 
внезапно се разсипва по моето легло 
на светла лунна прах... 

 

*** 
„Седим, обточени с мъгла. Представляваме 

безтегловна територия...“ (В. Улф „Вълните“) 
 

Мъглата е обточила перваза, 
а къщата, размахала стрехи, 
във следващия миг ще се опълчи 
на есенната меланхолна гравитация, 
ще полети над сивото поле, 
над сребърното шалче на реката, 
ще повлече със себе си страха 
и всичко онова, което крия 
далече от очите и сърцето си. 
 

И аз ще се издигна в безтегловност, 
а долу ще останат тежки, вечни 
на стаите завесите от плюш, 
писалищната маса с перодръжката 
и старата ми пишеща машина, 
която се размазва във мастилено 
на всяка главна буква В. 
 

Море е буква В, море 
и два безлюдни екзотични острова, 
обточени с мъглата на мълчанието 
и само призрачните палми търсят слънцето 
и си припомнят нежните обятия 
на мъж, доплувал отдалече със вълните, 
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един невинен Робинзон Крузо 
със корабите си, удавени и разнебитени, 
и семената на опазени мечти.. 
 
*** 
„Ще си наумя образи на нещата, които най-

много мразя, и ще ги заровя в земята...“ (В. Улф 
„Вълните“) 

 

Нещата, които мразя: мразя себе си 
във онова дъждовно утро,  
когато къщата поскърцваше през зъби, 
намусено поглеждаше навън, 
полето беше все така изгубено, 
листата се отронваха със кротка жал 
и аз лежах в студената постеля, 
вълните й заливаха бедрата ми 
и после задушаваха в прегръдка 
моя дъх - единствената ценност, 
която притежавах сред водите 
на всемирното мълчание... 
А знаех, че ще трябва да говоря - 
орисани са думите ми след потопа 
сами да си намерят остров. 
 
*** 
„Трябва много предпазливо да пристъпвам, за 

да не падна от ръба на света в нищото...“ (В. Улф 
"Вълните") 

 

Да пристъпвам... 
Моите малки крачки във всемира, 
ти ги чуваш, казваш ми, 
отеквали по коридорите 
на тази празна къща, 
която всеки собственик 
ще продаде със безразличие. 
Да пристъпвам, 
без да се страхувам, 
че реката ме отнася право там, 
където залезното цвете е закичило 
русите коси на неожънато поле, 
потънало във плод и изнемога 
след всяко свое раждане. 
Да пристъпвам... 
А крачките ми са торта и влагата 
на земното кълбо, 
което моите пети завъртат изненадани,  
че нищо в този свят не свършва.... 
 
*** 

„...порцеланът на чинията сякаш се разтече, а 
стоманата на ножа се втечни.“ (В. Улф, „Вълните“) 

 

Синята порцеланова чиния 
разплиска топлото море, 
в което плаваха днес платноходите 
на кубчетата хляб с масло. 
Те запотъваха един след друг, 
ударили се о скалата на една 
безапетитна сребърна лъжица. 
 

Светът се завъртя около моя ден, 
безвкусен и отчайващо самотен, 
със приглушено его, без никакво либидо 
и взрян единствено във видимото безразличие 
на градските стени, на каменните мостове, 
на кулите с тиктакащи часовници по тях. 
 

Тик-так, тик-так, отмерваха страха ми 
железните стрелки 
и в своя бяг във кръг създаваха у мене 
усещане за някакво потъване. 
 

И аз оставих ножа на покривката, 
а той прокапа с цвят на млада кръв и старо вино. 
Една салфетка, избродирана с коприна, 
състрадателно реши да го изтрие... 
 
*** 
„Винаги и във всичко има разказ. Аз съм 

разказ. Луис е разказ. Има разказ и във 
ваксаджийчето, и в човека с едно око, и в жената, 
която продава миди...“ (В. Улф, „Вълните“) 

 

Разказваш ми за миналото лято, 
когато оня град с люлеещите мостове, 
с часовниците, с белокаменните здания 
те молеше най-сетне да останеш 
и да се сгушиш в нежната прегръдка 
на сините сатенени чаршафи, 
а броката, налепен по огледалото 
във тясната хотелска стаичка, 
примигваше щастливо срещу тебе 
под нощното болнаво осветление. 
 

Разказвам ти за улиците в моя град, 
за милата Клариса с тези рози 
и как вървим във утрото, а розовите 
облаци се люшкат над главите ни, 
а юни е разсипал своите бои 
и четките му по паважа са зелени. 
И ето ни, с Клариса си открадваме 
две тънки четчици и с тях рисуваме 
по бялото платно на паметта ми 
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една, разцъфнала сред зимен ден, поляна. 
 

Разказваш ми, че все пак си останал, 
пребродил си из  всички тъмни кътчета 
в подмолите на градската река, 
ленива, по-ленива вече даже 
от летните задрямали следобеди, 
когато листовете с напечатаните думи 
са натежавали в ръцете ти, 
очите ти с клепачи теменужени са се затваряли 
и ти безгрижно си отплавал във фотьойла 
към бреговете на едно мечтано сбъдване. 
 

Разказвам ти отново за Клариса 
и как се вслушваме във гласовете 
на градските часовници, които 
и тая сутрин бъбрят суетливо, 
как, слисани от оня мъж с едно око, 
изпускаме цветята насред улицата, 
а после ги събираме, допрели длани, 
треперещи, че някое листенце 
ще поиска да остане сам-самичко  
сред реката от толкова щастливи непознати. 
 
*** 
„Ще взема мъката си и ще я положа в корените 

под буковите дървета. Ще я разгледам, ще я опипам 
между пръстите си...“ ( В. Улф, „Вълните“) 

 

Корава е мъката ми, корава 
като сухата коричка от хляба, 
паднала снощи под масата. 
Само нощ, а дъхът 
на сладост и ситост 
е изчезнал в тъмата, 
прахта от килима - 
полепнала по кафявата кожа, 
запушила нежните пори 
и хлябът не може да диша. 
Виж го в краката си 
моя хляб, моята мъка - 
коричка от световната пита, 
опечена някога 
в огнището на звездите... 
 
*** 
„Неотложността на всяко нещо е страшна“ (В. 

Улф, „Вълните“) 
 

Неотложените пътища всяка сутрин, 
неотложното събуждане, 
звукът раздира тънкото платно на сънищата, 
часовникът е струпал сред стаята пустиня 

на часовете тътнещите пясъци 
без глътчица оазис... 
 

Неотложените крачки до кухнята  
със стария халат и с чехлите,  
които дълго търся под леглото. 
Сънят е залепил очите ми  
и хоризонтите са някъде далече, 
съвсем е неотложно да изтърпя закуската 
и неотложения разговор със себе си,  
със болката и спорещите гласове. 
Те шепнат, после викат, 
после ти, любов, си моето спасение 
от собствените ми водовъртежи. 
 

А ето и кафето, не дърпай още, 
моля те, пердетата, виж тази прах,  
акарите ми носят неотложеното пладне, 
а после сенките ще припълзят 
и пак ще ме нападне онази сладка мисъл - 
за неотложената смърт... 
 
*** 
„...Сърцето ми пуска котва като платноходка, 

чиито платна се свличат бавно върху бялата 
палуба...“ (В. Улф, „Вълните“) 

 

Бялата палуба, Ленард, бялата палуба, 
водата е жълто-кафява, 
камъкът в джоба ми натежава, 
палтото попива речната есенна кал, 
обувките вече плават надолу 
като военни подводници. 
 

Едно водорасло закрива очите, 
които гледат все още нагоре, 
а там самолети браздят 
небесната нива, безплодна, безрадостна, 
с удавени в синьото наивни птичи ята. 
 

Сърцето ми, Ленард, котва пуска в реката, 
заглъхва сред залеза  
заедно с грохота на машините, 
заглъхват в подводното царство 
и гласовете ми, главата олеква, 
петите ми боси стъпват полека 
върху бялата палуба... 
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ЗАГАДКАТА ЖИВОТ 
 
СТОЯН МИХАЙЛОВ 
 

ПРАШИНКАТА  ЗАГАДКА 
 

Една прашинка в полет залюляна 
едва съзират моите очи. 
Дали не се любува тя засмяна – 
не ми нашепва „спри се, замълчи? 
Не знаеш кой ме срещу теб изпрати – 
дали съм тяло, плазма или твар... 
Не съм ли съгледвачът на пирати, 
с умисъл да ти бъдат господар? 
Замисляй се във всичко непознато, 
че пъстър е Светът и непознат. 
Съмнението мярка е от злато – 
на очната проверка е събрат!” 
Прашинката край мене си кръжи – 
ту се въздига, ту надолу слиза. 
Остава смес тя от хвалби,  лъжи – 
необяснима като Мона Лиза! 
Наистина,  ако за миг прозра 
теб таинство от лъчи,  ядра и спори – 
това творение ще разбера 
с гигантите че може да се бори! 
Едно предмостие в Света незрим, 
из въздуха понесена частица... 
Прости Адаме тъй непросветим – 
пред мен не броди ли космична птица? 
 

В размерите не се лъжете вие – 
заблуда са понякога за нас! 
Не знаем в „малкото” какво се крие – 
не ни ли отброява смутен час? 
 

ВЕЛИКАТА ТАЙНА 
/ сонет / 
 

Измина пътя слънцето на ден безкраен, 
пленително ни сбира вечерта... 
А тембър благ от твоята уста 
на прага пак ме гали,  чакан и познаен. 
 

Целувам ненаситно две очи в мъниста – 
ръцете ни не знаят миг покой... 
И питам се,  от двамата ни кой 
любовникът не е щастлив „на прима виста”? 
 

Като хлапак пиян в косите ти се крия – 
луната закачливо двама ни наднича... 

Намерих извор аз и ненаситно пия – 
оазис стана мой в „пустинята безкрайна”! 
 

Ако любов  се с думи  всичко туй нарича – 
в живота многолик е най-велика тайна! 
 

УПОВАНИЕ 
 

Аз все на рамото те нося – 
без теб не крача нито миг. 
Ти нимфата си моя боса – 
защитата наместо щит! 
Оазисът си ми сърдечен – 
по пътя дълъг що открих... 
На теб отдадох се обречен – 
полегна в тръпния ми стих! 
С теб „сочни плодове” събирах – 
изпих горчилката от срам... 
Престижните врати допирах, 
без мисълта да те предам! 
Тъй както птицата с крилете 
в простора волността дели, 
ти ми разтвори върховете - 
да ги превземам повели! 
 

Прегръщам те! С любов гореща, 
ще стискам аз „ръцете твои!” 
В теб упование усещам 
мотора на сърцето мое! 
 

ДО СЕТЕН МИГ 
/ сонет / 
 
 

Картинно на затворена система, 
във тялото кръвта ми се върти... 
Забързан кон, сърцето я поема, 
понякога по път се суети. 
 

Така с години по света се лутам – 
с любим човек поделям самота... 
Ту камъка Сизифовски си бутам, 
ту радвам се на райска красота! 
 

Ще биеш ли така сърце до края, 
кога „каручката” ще спреш в калта? 
Единствен Боже,  съдник ти си зная, 
над мен и грешниците по света! 
 

Създателят,  отмерил ни грамажа – 
към всички справедлив отмерва стажа! 
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ХАЙКУ 
 
СТОЯНКА БОЯНОВА 
 

МИНКО ТАНЕВ 
 

Стоянка Боянова  
 

под смокините 
весел смях на влюбени 
зрели плодове  
 

„World Haiku 2021”/ „Световно хайку” 2021, 
Япония; сп. „Албатрос”, брой 33, Румъния. 
 

вечерна гора  
след мое свирукане  
песничка на кос 
 

Daily Haiku: 17 февруари 2022, Charlotte Digregorio; 
Хайку новине, брой 35, Сърбия; The Haiku Founda-
tion, САЩ - Хайку диалог – тема:  силно/тихо, 2020. 
 

път през долината  
тръгнах с моя татко  
връщам се сама 
 

„World Haiku Revie“,  лято 2021, отличие. 
 

есенни листа  
ветровете разпръскват  
моите близки 
 

Отл. 11 Международен хайку конкурс, Полша, 2021 
 

бебе с проходилка  
и баба с  проходилка   
разходка в парка  
 

„The Asahi Shimbun”, Азия и Япония, 3 юни, 2022; 
„Хайку фондацията”, „Хайку диалог”, САЩ, тема: „... 
упражнения в парка“, 20 октомври 2021. 
 

нощна молитва 
щом мъртвите пристигнат 
звънецът звъни 
 

„The Haiku Foundation“, "Haiku Dialogue", от 
врата до врата – звънец, 28 април 2021. 
 

пазар с ябълки  
парад на планетите  
на хоризонта 
 

kontinuum: kortárs haiku_contemporary haiku, / 
kontinuum: съвременно хайку, том 2, 2022, Унгария. 
 

кучето чака  
на самoтната гара  
идва луната 

World Haiku 2022 No.18, 2022, Япония; „Хайку 
фондацията”, „Хайку диалог”, пристигане / 
напускане”, 14 октомври 2020 
 

дърво на хълма – 
издишва то – аз вдишвам 
издишвам аз – то вдишва  
 

L'Ours dansant  / „Танцуващата мечка”, Франция № 
21, юни 2022, тема: „Дървета” 
 

божествени семена – 
преповтарят цветето  
птицата човека 
 

The Haiku Foundation”, САЩ, „Хайку диалог”, 
7.09.22.  
 

тъмни облаци 
по пътеката бързат  
тревожни мравки 
 

The Asahi Shimbun, Азия и Япония, 19 август 2022. 
 

нов мит за Сизиф  
вятърът връща по хълма 
мравка с житно зрънце 
 

The Asahi Shimbun, Азия и Япония, 21.10. 2022. 
 

Минко Танев 
 

рогата луна 
мускусът на елени  
изпълва нощта 
 

„The Haiku Foundation”, САЩ, „Хайку диалог”, тема: 
„Литературни похвати - синекдоха и метонимия”, 20 
юли 2022. 
 

стара картичка  
в гардероб на предците  
лунни прашинки 

 

„The Haiku Foundation”, САЩ, „Хайку диалог”, 13 
юли 2022, тема: „Литературни средства – 
ретроспекция”. 
 

ръждясал пристан  
върху стъпалата му  
вълна след вълна 
 

The Haiku Foundation”, САЩ, „Хайку диалог”, 
Литературни похвати – повторение / паралелизъм, 
24 август 2022. 
 

първи снежинки 
усещане за безтегловност 
между звездите 
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2-ра награда, 9 международен хайку конкурс 
„Лотос”, Сърбия, 2022; Танцуващата мечка, 
Франция № 18, 03 2022. 
 

въздушно шоу  
фестивал на балони  
в снежните Алпи   

World Haiku 2022, No.18, 2022, Япония. 
 

Mраморно море  
Принцовите острови 
изгряват в мъгла 
 

„Blithe Spirit”, 29.4, ноември 2019, списание на 
Британското хайку общество; „The Asahi Shimbun”, 
Азия и Япония, 18 февруари 2022. 
 

коне на хълма 
влакове профучават 
в следващия век 
 

„The Asahi Shimbun”, Азия & Япония, 31 
декември, 2021; „Хайку новине“, бр. 35, Сърбия; 
„Хайку фондацията”, Хайку диалог”, САЩ,   
февруари 2021, тема: „в окото на кон”. 
 

светла аура  
през огнена вихрушка  
силует на кон 
 

„The Asahi Shimbun”, Азия & Япония, тема: „огън в 
полето”, 19 ноември 2021. 
 

Curiosity 
далечно пътуване  
с луните на Марс 
 

Златна звезда, Literature lovers’ Association,   
конкурс № 18, хайку, само 5/7/5; „Хайку 
фондацията”, Хайку диалог”, САЩ, тема: „звездни 
купове”, ноември 2021 и тема: „сателити” 
 

детски спомени  
памучни плантации  
над чернозема 
 

„Time Haiku”, Великобритания, брой 53, 02. 2021. 
 

най-дългата нощ  
Витлеемската звезда  
блести над пътя 
 

„Хайку фондацията”, Хайку диалог”, USA, topic: "star 
clusters", November 2021 and topic: „satellites”. 
 

пролетни тайнства  
бадеми и праскови  
в пъстра целувка 
 

„Танцуващата мечка”, Франция, журнал за 
хайку № 18, март 2022 г. 

В КРЪЧМАТА НА СВОБОДАТА 
 

ТОДОР БИЛЧЕВ 
 

СКЪРШЕН 
 

Скършено дърво в полето, 
сред трънаци и коприва, 
тъжно скрило е лицето 
на скръбта си полужива. 
 

И с тъга земя целува. 
Със тревите се прощава. 
То с живота се сбогува. 
Скършен, да е жив престава. 
 

13.10.2022 г. 11.43 ч. 
 

КОНСТАТАЦИИ 
 

Гореща есен. Закъсняло лято? 
На гларус песен, писана със злато. 
В очите радост. Тъга във душите. 
Че идват бавно на зимата дните. 
 

13.10.2022 г. 16.47 ч. 
 

ВЕЧНАТА МАЙКА 
 

Текат годините, не спират. 
Все по-далеко ти оставаш. 
Ликът в душата не умира. 
И майка вечна тъй ми ставаш. 
 

14.10.2022 г. 9.49 ч. 
 

ЕСЕННО МОРЕ 
 

Златна есен във гората 
с четка шари дървесата. 
А през тъмните тунели 
път са хората поели. 
 

Към морето път наесен, 
чак до зимата занесен. 
Златна есен. Зима бяла. 
Где душата ще е спряла? 
 

Да отдъхне, да почине 
и след туй да си замине. 
От морето към реката. 
След това и към мечтата. 
 

Тъй човекът си пътува 
все, откакто съществува. 
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И догде това така е, 
жив ще е и ще мечтае. 
 

13.10.2022 г. 10.11 ч. 
 

ЗА ИСТИНА – НЕИСТИНА 
 

Ще познаете истината и истината ще ви 
направи свободни - Исус Христос в Евангелие 
на Йоана – Библия Йоан 8:32 

 

Кое е истина, кой прав? 
Единствен камъкът корав? 
Или скръбта, пък, може би, 
Що драще нашите гърди? 
 

А някъде там, между тях, 
мъждука вековечен грях, 
от който истина струи 
и в словото се открои. 
 

Какво е грях би ли могъл 
без слово да узнаеш, зъл? 
А истина, где да се крий, 
със думи всеки ще открий. 
 

Намерил ли си я веднъж, 
за нея здраво ти се дръж. 
Единствена и вечна, да, 
тя носи само свобода. 
 

Неистина и истина, 
когато са наистина, 
тогава истински са те. 
А всичко друго е менте. 
 

31.10.2022 г. 15.15 ч. 
 

ЛЮБОВ САМО 
 

Морето у мене 
пулсира и стене. 
Вълните му бели 
в сърцето са спрели. 
 

И блъскат се ядно 
в гръдта безпощадно 
вълните, които 
блестят и отлитат. 
 

Една ме целуна 
в пътеката лунна. 
И с мене отплува 
любов да купува. 
 

И с мене отлитна 
в градината китна. 

Любов, гдето, тамо, 
е вечно. И само. 
 

31.10.2022 г. 17.17 ч. 
 

ПИЯН ЖИВОТ 
 

Те пият – пияници същи. 
Животът им люто се мръщи. 
Но те не го хвърлят, а носят. 
Догдето съвсем се износят. 
 

Във шепите сбиран и сгряван, 
от тях никога не предаван, 
живота си този изпили, 
те с вино и песен надвили. 
 

Нарамен във селска торбичка, 
в сърцата им пърха кат птичка. 
Самотен живот, опиянен. 
От безлюбовност люто ранен. 
 

Отдавна не е на земята. 
Пренесен е той в небесата. 
Затуй тука е чужд, някакси. 
Отричан от всички. Всякакси. 
 

Живот, сякаш, и поетичен. 
От всички животи различен. 
Поет, затуй, с поклон го дари. 
Живот пиян. От мрак до зори. 
 

1.11.2022 г. 9.39 ч. 
 

В КРЪЧМАТА НА СВОБОДАТА 
 

Единствено тук човек е свободен. 
И истински той е. А и народен. 
Със мъка в сърцето, с вино в главата, 
за него денят мръква в светла дата. 
 

Че в кръчмата само може да каже, 
което таи в душата си даже. 
С живота да спори, да се опълчи. 
С любов да нахрани апетит вълчи. 
 

А и, когато е седнал, ей тъй само, 
с опряно до него дружеско рамо, 
без нищо в ръката, с нищо в главата, 
той пак е докоснат от свободата. 
 

Тъй всичко се ражда в кръчмата свята. 
Тя мостът затуй е между два свята. 
Във този, където днеска живеем. 
И онзи, за който, във страх, копнеем. 
 

1.11.2022 г. 13.13 ч. 
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КЪЩА БЕЗ КОМИН 
 

Събрах живота си в едно листо, 
тревичка, залез, във усмивка, мъх. 
И сигурен бях вече, сто на сто, 
че всичко е с цвета на моя дъх. 
 

Но празен беше този стъклен съд. 
Защото любовта не беше там. 
Навсякъде я дирих в своя път. 
Не можех да я взема, нито дам. 
 

Че с девет ключа тя заключена, 
прокудена от моята душа, 
посърнала, в блузка памучена, 
подтикваше ме само да греша. 
 

И колкото живота да сбереш, 
любов ли нямаш ти във ни един, 
не можеш щастие да създадеш. 
Такъв живот е къща без комин. 
 

3.11.2022 г. 13.13 ч. 
 

НАЯВЕ СЪН 
 

Отиваш си. И никой няма пак във тази къща. 
Единствен котаракът ти самичък тук остава. 
И спомен, като тебе гдето само се завръща. 
А всичко друго е тъга, отсъствие, забрава. 
 

Но лъч единствен сега над тях във миг просиява. 
От гняздото на спомена и на тъгата литва 
на вярата ни лястовица бяла. Зазвучава 
в простора свъсен и суров мелодия – молитва. 
 

Изсъхналата ябълка на двора махна с клони. 
И кучето, умряло преди век, залая смело. 
Усмихна се на къщичката сгушена балконът. 
Дали животът, оня, пак завърна се на село?... 
 

13.11.2022 г. 15.15 ч. 
 

КРАДЕН ЛИСТ 
 

Лист отбрулен прошумули 
и си легна на земята. 
После вятърът забрули, 
прати го във небесата. 
 

Но листът оттам се върна. 
Пак във люлката си падна. 
И земята го прегърна. 
Няма кой да го открадне. 
 

18.11.2022 г. 20.11 ч. 

ПТИЦИТЕ СЕ ВРЪЩАТ  
 
ХАРИ СПАСОВ 
 

ВЪЛШЕБНИЯТ ПОКРИВ 
 

Там далече, където е светло 
и мирише на прясно сено, 
има къща, подпряла небето, 
а до нея – зелено дърво. 
  

Тя е стара, от тухли сурови, 
наредени от мъжки ръце, 
а на покрива щъркели нови 
всяка пролет разперват криле. 
  

Този покрив от моето детство 
е вълшебен червен похлупак. 
Там под него е мойто наследство 
завещано от нощният мрак. 
  

Там звездите играят на „дама“, 
а луната до двайсет брои. 
Десет бръмбара двама - по двама 
маршируват на крак до зори. 
  

Наредени на дългите върви 
осем чушки говорят на глас, 
а по чамови дървени стълби 
се катери узрелият праз. 
  

Там са моите детски мечти, 
от прозорчето тайно надничат. 
Там духът ми свободен лети, 
а таванът на сцена прилича. 
 

ПТИЦИТЕ СЕ ВРЪЩАТ 
 

Ти тръгваш с птиците на юг, 
очаквах го, но пак ми стана тъжно. 
Ти тръгваш с лятото от тук. 
Свободна си! Лети! Не си ми длъжна. 
 

Ти тръгваш с птиците на юг, 
къде е твоят юг не знам 
Бъди щастлива даже и при друг, 
а аз, ще чакам да се върнеш. Сам. 
 

И нека есента да ме обгръща 
и нека сняг да ме вали. 
Защото знам, че птиците се връщат, 
защото знам, със тях ще бъдеш ти. 
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ВРЕКОХ СЕ НА ПТИЦИТЕ 
 

И се врекох без думи на птиците 
да ги кътам от вятър и студ, 
да им пазя гнездата в лозниците, 
да ги чакам след дългия път. 
  

Да им милвам перцата, главиците, 
да ги пазя от дъжд и мъгла, 
а когато накацат по жиците 
да им махам за сбогом с ръка. 
  

И се врекох безумен на птиците 
да ги чакам дори във снега. 
Да събирам в шепа сълзиците 
дето ронех за тях през нощта. 
 

В ЪГЪЛА 
 
В ъгъла на бедните 
ухае на мечти. 
Притискат ги стените, 
но вяра ги крепи. 
Казват, там нямало небе? 
Нима? Къде? 
Сега са сто, 
а утре двеста... 
Вестта в прозорците  
тече. 
В ъгъла ухае на живот, 
там няма лесни пасеанси. 
Там крачи Дон Кихот, 
до него Санчо Панса. 
В ъгъла на бедните  
е прашно. 
Ъглите там са тесни, 
събират се от нищото. 
В ъгъла ухае на надежди 
и всеки беден знае: 
„Назад недей поглежда! 
Назад недей поглежда!“. 
 

ПОЕЗИЯ ЗА ДЕЦА 
 

ЕСЕННИ ПОТПУРИ ЗА ДЕЦА 
 

НАДЕЖДА СТАНИЛОВА 
 

 ЕСЕН  
 

Вятърът снага разкърши –  
идва есента. 
В дълга върволица бързат 
птичите ята. 
 

Сивото небе захлупи  
плажа уморен. 
И прозорчето се цупи –  
плаче нощ и ден! 
 

ТУК Е ЕСЕНТА 
 

Есента облеч 
шарено елече 
и обу чорапи  
върху боси лапи. 
Спусна си косата 
мокра до земята,  
а листата пъстри- 
леки и чевръсти, 
върза на герданче, 
гривна и коланче. 
С  топки от мъгла 
ден и нощ игра 
и гръмовно рече: 
–Тука съм, човече! 
 

ЕСЕННА ДЪГА 
 

Лятото си тръгна вече 
от мъглите хладни тук 
и избяга надалече 
с боси стъпчици-на юг. 
 

Но преди да отпътува 
спря под есенна дъга, 
с цветовете се сбогува 
и нашари с тях света. 
 

ТЕСЕН КАЛЕНДАР 
 

Сезоните са ясни, 
но не разбирам как 
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на есента е тясно 
във календара. Факт! 
Тя с лято се облича 
и с боси стъпала 
през дните кратки тича 
в окапали листа. 
От зимата открадва 
най-слънчевите дни. 
Как гневно се заканва  
дъжда да си мълчи... 
А цветовете шарят  
света открай до край! 
И  птичките играят 
като през месец май! 
Какво ти е, ноември? 
Нима си болен ти? 
Иди си в календара 
и есента върни! 

 

ЕСЕННИ НЕВОЛИ 
 

Свъси вежди есента 
и небето се намуси. 
Ежко търси топлина 
в кърпени с листа кожуси. 
 

Зайчето не знае мир- 
сръчно  шета по нивята. 
Баба Меца най-подир 
се е кротнала в гората. 
 

Слънцето едва пече – 
нежно гали, но не топли. 
Само малкото дете 
чува врабчовите вопли. 

 

ВАЛС НА ЛИСТАТА 
 

Дойде златна есен. 
Листата танцуват, 
а вятър отнесен 
кавала надува. 
 
Нагоре, надолу 
се носят във такт 
и падат спокойно           
в заспалия мрак.          
 
Момиченце малко, 
при тях се поспри! 
Венец и гирлянди 
с листа направи! 

САТИРИЧНА ПОЕЗИЯ 
 

ЕПИГРАМИ В РИМИ 
 
МАЯ ЦЕКОВА 
  

ЕКСПЕРИМЕНТ 
 

В душата му бъркаха  
и съвсем го объркаха. 
 

СХВАТКА 
 

Борят се номенклатури -  
кой кого да прекатури. 
 

НАДЕЖДА 
 

Някой ден из пукнатините 
може и аз да видя звездите. 
 

ЗЛАТНО ПРАВИЛО 
 

Мъжът обича да съблича, 
жената - и да я обличат. 
 

НЕУДОБСТВО 
 

На някои пречат им рогата, 
за да ги галят по главата. 
 

ПРАВИЛО 
 

Истината лесно се доказва, 
ако се показва  
от хубава пазва. 
 

ШАМПИОН 
 

Как няма да стартира пръв, 
подгонил го човек на лъв. 
 

СТАРА МЕЧТА 
 

Не се сърди човече: 
мой човек си вече! 
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СЪДБАТА НА ПРОФЕСОРА 
 
ХРИСТО АНГЕЛОВ 
 

Един професор вчера обяснявал 
на двадесетгодишните студенти 
какво е ставало във таз държава 
през най-критичните моменти. 
 

Например как през осемдесейдевета 
властта паднà като презряла круша. 
Без бой, без кръв по жълтите павета. 
Към щастието пътят бе отпушен. 
 

Как коренно се промени живота 
във всички слоеве на обществото. 
Как бързо някогашните другари 
превърнаха се хитро в господари. 
 

„Извърши се една метаморфоза“ – 
професорът им каза поетично 
за край на свойта лекция лирична. 
 

– Ама какво е туй метоморфоза? – 
един студент веднага го попита 
със любопитство, грейнало в очите. 
 

„Магарешкият трън, превърнат в роза!“ 
– О, туй е толкоз хубаво! Чудесно! – 
една студентка се засмя и плесна 
със хубавите си ръчички. 
 

„Но розата не е за всички“ – 
професорът ѝ   обясни и радостта ѝ   охлади. 
„На розата цвета и аромата 
ги грабна бързо класата богата. 
А пък за бедните, за будалите, 
остави тя на розата бодлите.“ 
 

Разсмяха се там всичките студенти 
и го изпратиха с аплодисменти. 
 

На следващия божи ден, 
професорът бе уволнен…. 
 
 

ПРОЗА  
 

НОВА ПРОЗА 
 

ТРИПТИХ „ДЕЦА”  
 
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКС. ДЪБНИШКИ 
 
Ловецо на водни кончета, 
в кои ли днес предели 
скиташ? 
 

Чийо-джо (1703 - 1775) 
(Превод: Крум Ацев) 
 

СТЪПКАТА 
 

Проходил съм късно. Баща ми бе тър-
сил покой за умората си при майка ми, а аз 
съм бил оставян да лежа. Нещо ме е учело 
на самота. 

Един ден в дома ни дошло ново слу-
гинче. 

Младо момиче. Сигурно ме е харесало. 
От майка ми до мен са стигнали думите 
му:  

„Кака ще си го проходи.“ 
Къде ли си сега, моя първа стъпко, моя 
първа опора? Ела, седни до мен.  
Да ти разкажа за пътища ... 
 

Огледало. 
Отдръпва се от теб. 
Вика те. 
Отвъд себе си. 
Не може да се обърне. 
 

ДОМ 
 

Кладенецът. Бе най-интересното нещо 
в двора на къщата. Повдигнат на пръсти, 
обичаше да се взира в мрачната му дълби-
на. Нейде дълбоко, дълбоко проблясваше 
светъл кръг. 
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Можеше да го съзерцава неспирно. За 
него това бе Луната и вярваше, че тя денем 
живее в кладенеца. Една вечер той скри-
шом стоя до прозореца, за да види как 
Луната ще излезе оттам. Завариха го зас-
пал на стола. На сутринта поиска да го 
спуснат с кофата в кладенеца, за да пипне 
Луната, след което на капака увисна голям 
катинар. 

Плака дълго за затворената Луна. 
Вечерта тя пак си бе на небето – по-

силна от родителите му. 
 

листо в реката 
докосва отражения 
отминава 
 

УТРО 
 
Знаеше… Беше го разбрал преди време 

и се постара да изпълни дните си с недо-
вършените дела. Все пак пред него бе 
някакъв интервал. 

Сега вече съзираше края му. 
Една вечер започна да гали жалостиво 

котката. 
Толкова му бе мила. Като да бе целият 

събран в нея. Никога досега не бе усещал 
такава нежност. 

Целуна я и неусетно заспа. 
Следващата вечер това се повтори. Без 

да го съзнава – то само си дойде. Сякаш 
някой му напомняше, че дължи нещо и на 
себе си. 

Така и вечерите ставаха по-малко пус-
ти.  

С по-малко очакване. 
Виждаше се вече дете. 
 

луна 
един докоснат облак 
потъва в тъмното 

 

СРЕЩИ 
 

ВАЛЕНТИН БАРОВ 
 
Бързах да напусна големия град. Бях 

ужасен. Бях тук едва от 24 часа, а вече мис-
лех, че Апокалипсисът е започнал. Или се 
подготвя. Сякаш бях Лот, на когото Господ 
е казал: „Бягай, спасявай се и не поглеждай 
назад, каквото и да става“. И това чувство 
не беше само заради ужасния смог, паднал 
над града. Тъмна, мръсна, лепкава, стича-
ща се задушлива мъгла проникваше в 
дробовете ми, замъгляваше съзнанието ми 
и изчерпваше и най-оскъдните количества 
ендорфини, криещи се в ъгълчетата на 
зимно депресирания ми мозък.  

Със съпругата ми напуснахме града 
преди няколко го-дини. Бяхме уморени от 
вечното тичане, състезаване, мерене, ли-
цемерие, безчестие, продажност, по̀казна 
плът и откровена чалга. Разбрахме, че 
единствената институция, която държа-
вата уважава и защитава, е автокрацията. 
Автокрацията, чиято цел е да унищожи 
всеки, който иска да работи в полза на 
хората. Автокрацията, която омаскарява 
всеки, който не се страхува да обича и да 
поема отговорност. Убедихме се, че всяка 
градивна инициатива бива наказвана, че 
шефът винаги е прав само защото той е 
шефът. А след като и хората научиха това, 
постепенно започнаха да изчезват. Хо̀рата! 
Хора, като теб и мен.  

Децата пораснаха и поеха по пътя си. 
Ние избрахме планината. Възпяваната 
чистота и там е повече в песните, но то е 
друга тема. Сега аз отново отивах при ав-
тократите и при техните шефове.  

Трябваше да приключа с чисто бюрок-
ратични процедури в столицата и крачех 
забързано между сиво-черните сенки, 
облечени в цветове, които издаваха опита 
да разсеят градското зимно сиво и негови-
те нюанси. Часът вече беше предобеден и 
чиновниците от „ситито“ нетърпеливо 
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надничаха през щорите на кабинетите. 
Надяваха се на хубаво време и лежерна 
обедна почивка в близките бистра. Беше 
петък и те трепетно очакваха да прекарат 
последните часове на работната седмица в 
безвремието на ленив следобед, в разгово-
ри за отминали дни и планове за уикенда 
в компания на чаша вино. Виното бе необ-
ходимо, за да окрили безсмислието на 
това, което щяха да вършат в следобедния 
петък, скрити зад бюрата си. Щеше да 
кипи безсмислен труд. Знам го от опит.  

Крачех по църковния площад, когато 
от нищото на мъглата пред мен изплува 
силует на дребничко момиче. По-яви се 
някак виновно, скрито протегнало ръка. 
Нали знаете, сякаш някой ви подава ръка, 
за да ви поздрави, но държи ръката си 
близо до тялото си и сякаш я крие. Почти 
се блъсна в мене.  

– Господине, моля Ви… моля Ви за два 
лева. Два лева, поне два лева! – почти изс-
тена то, без да изчака реакцията ми.  

Обикновено заобикалям подобни пер-
сони. Премного са в големия град. 
Момичето обаче не се махна и настойчиво 
препречи пътя ми. Тогава я погледнах. 
Чиста руса коса, скрита под нахлупена 
снежнобяла плетена шапка. Правите коси 
се спускаха по също така бял шал. Късо 
зимно шушляково яке. Зелено и чисто. Бял 
вълнен клин, който сякаш вече не е по 
мярка на слабичките крака, обути в кафя-
ви шушони. Облеклото ѝ беше чисто, но 
някак измачкано. Сякаш е престояло дъл-
го време в гардероба. Като че е извадено 
съвсем преднамерено за случая. Опитала 
се да запази поне някакво достойнство 
пред самия акт на просия. Протегната 
ръка в ръкавица тревожно трепереше. Не, 
направо се тресеше. Взрях се в лицето. 
Сякаш ме прониза високо-волтова дъга. 
Момичето бе младо. Едва ли имаше дваде-
сет и три-четири години. Лицето ѝ беше 
покрито с дебел слой неравномерно нане-
сена помада. Беше направила някак 
несполучлив опит да гримира и очите си. 

Да, несполучливо. Очната линия просто 
не бе следвала това, което трябва да следва. 
А очите… Очите бяха сиви. Мъртвешко 
сиви. Безизразни, гледащи от нищото и в 
нищото. Сякаш гледаха през мен. Забеля-
зах неволните тикове около устните, 
покрити с ярко червило, без да следва 
естествените контури. Веждите също пот-
репваха без контрол. Над тях – пот, ситна 
роса. Леко се отдръпнах. Прекалената 
близост ме смути. Тя направи опит да ме 
последва, но краката ѝ просто отказваха. 
Помислих, че всеки момент ще рухне.  

– Моля Ви! – почти простена тя. – Два 
лева… само два лева.  

– Ще се моля за теб. Бог с тебе! – Вече 
разпознавах тежката и безпощадна абсти-
ненция.  

Продължих, но преди да стигна ъгъла, 
се обърнах. Момичето правеше опити да 
протегне ръка към всеки минувач. Трудно 
стоеше. Протегнатата трепереща ръка 
плашеше минувачите и те я заобикаляха 
отдалеч.  

Свих зад ъгъла. Все пак имах среща с 
чиновници, които спазваха стриктно вре-
мето за начало на обедната почивка. Не 
исках да тропнат гишето пред носа ми в 
12:00 часа и да чакам цял час, който в петък 
като днешния можеше да стане и по-дълъг 
от шестдесет минути.  

Уви, гишето хлопна в 11:59 въпреки 
протеста на чакащия пред мен. Върнах се 
и поръчах еспресо в кафенето на ъгъла. От 
масата до прозореца можех спокойно да 
гледам минувачите, плуващи в мъглата. 
Загледах просещото момиче.  

– Таня ли гледате? – сепна ме гласът на 
сервитьора, който ми донесе кафето. – 
Преди две години беше сервитьорка при 
нас. Мъжът ѝ беше полицай. Убиха го при 
някаква акция. Таня се пропи, после май… 
и дрога, нещо. Сега ѝ вземат и детето. Со-
циалните... Момче на 3 години…  

– Благодаря за кафето. Моля, и сметка-
та! – спрях го почти припряно. Пет 
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изречения и вече можеш да разпознаеш 
ужаса от незавършен трилър.  

Помолих за кроасан в плик и чаша 
топло лате. Платих и излязох. Тръгнах 
право към зелено-бялата топка, свила се в 
ъгъла на площада, приседнала на стъпало-
то на църквата. До краката ѝ се стичаше 
кална вода, събрана от улуците на храма. 
Когато я доближих, тя само ме проследи с 
очи. За толкова имаше сила.  

– Вземи. Опитай се да го изпиеш. После 
вземи 3-4 таблетки… – Бутнах ѝ флакон 
мента, глог и валериана, с който се бях 
подготвил за предстоящата си среща с 
чиновниците. – В джоба ти оставям 10 
лева. Сега аз те моля – не ги пропивай! 
Прибери се някъде на топло! Опитай се да 
поспиш!  

Спрях. Усетих безсмислието на съвети-
те си. Какво пък, поне опитах. Опитах се да 
успокоя и собствената си съвест или кол-
кото беше останало от нея. В града тя май 
бързо се губи… Сръчках се гузно.  

* * *  
Вече втори час се мъчех да се отскубна 

от лапите на трафика, мъглата и дивотия-
та на шофирането в столицата. Едва на 
Вакарел видях слънце и небе. Опитах се да 
вляза в ритъма на разумното шофиране. 
Настроих радиото на ретро станция – да се 
отърся от лепкавостта на отминаващия 
ден.  

Скоро подминах Пловдив. Влязох в 
планината.  

В късната есен планината е вълшебна. 
Толкова цветове може само тя да си измис-
ли. И всичките до един – топли. Сякаш се 
сгрява и сбира топлина за очаквания сне-
жен кожух. Пътят се виеше около 
оранжево-кафявата огледална река, тук-
там завита с почервенелите листа на яво-
рите. Многобройните завои не ми даваха 
да мисля за друго освен за пътя. Селата в 
планината са почти безлюдни. Понякога 
виждах по пътя възрастни пешеходци, 
незнайно откъде и накъде отиващи. Кра-
чеха уверено, някак достойно. Рядко 

някой помахваше с молба да го качиш, но 
всички вдигаха ръка за поздрав.  

В далечината на пътя мѐрнах дребна 
фигурка на човек. До следващото село 
имаше около десетина километра, а вече 
се смрачаваше. Когато доближих човече-
ца, спрях. Беше дребно старче. Около 
осемдесетгодишен, но можеше и да е на 
повече. Тук, високо в планината, трудно 
можеш да разгадаеш точната възраст и 
обикновено винаги бъркаш поне с десети-
на години. Спрях досами него. Той 
търпеливо изчака машината да го добли-
жи. През рамото си носеше голяма 
домашно изтъкана вълнена торба, с цвето-
ве досущ като тези на гората. Беше 
облечен така, сякаш току-що е из-лязъл от 
къщи – спретнат, чист, дрехите му стояха 
изпънати като излезли преди малко изпод 
ютията на старателна домакиня. По нищо 
не личеше, че на 10 километра няма насе-
лено място. Очите му бяха живи, аха – и 
нещо ще ме пита. Беше гладко избръснат, 
а над устната му стоеше едва загатнат доб-
ре поддържан мустак. Каскетът му беше 
леко килнат настрани. Я имаше, я нямаше 
петдесет килограма. Цялата му фигура 
излъч-ваше необикновена живост и доб-
рота.  

– Качвай се, дядо! Добра стига! Закъде 
си? – някак си покровителствено и по 
градски го заканих.  

– Благодарско, момче! От Белица ида, 
за Вълчан дол съм, ама окъснях. Денят 
рано свършва вече. Бях на гости на мой 
набор. Заедно ергенувахме и служихме в 
казармата. Не го бях виждал от 2 години… 
та да се видим… Па и да пием по една 
ракия, да се раздумаме, че то колко оста-
нахме.  

За кратко помръкна погледът му, но 
само за кратко.  

– Ми ти, не си от тъдява, кат та 
гльодам1. Па не съм те и вижда̀л. Кина 
правиш тука?  

Вече разбирах диалекта на местните. 
Трудно, но с мерак.  
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– Ветеринар съм, дядо.  
– А, сине, че то хайванчета3 не остана-

ха. То… и хо̀ра не останаха в тоз помъчен 
край – някак срамежливо добави човече-
цът.  

– Как те викат, Аго? – рекох да му се до-
карам, че и аз вече знам това-онова от този 
край. „Аго“ по този край наричат по-въз-
растните мъже, а „инга“ казват на жените 
в знак на почит и уважение към годините 
им.  

– Ааа! – засмя се от душà старчето. – 
Аго Мечка ми викат – рече и не ме изчака 
да се засмея, но аз и не закъснях.  

– А че каква мечка си, Аго? – прикрих 
усмивката на лицето си, докато палех ци-
гара.  

Старецът явно беше свикнал и без да го 
подканям, сам разказа историята си.  

– Аз, сине, съм на осемдесет и девет го-
дини. Бях учител. Ама то навремето 
имаше деца. Седемстотин ученика имаше 
в училище. От цялата околия. Идваха чак 
от Ардино. Учеха на две смени и спяха в 
пансиона, дето сега е база на университета. 
Учех ги на история. После, като се пенси-
онирах, станах пазач в пансиона. Имаше 
там и зоoкът със сърнички, две лисички и 
една мечка. Мечката я хранеше Митко. 
Делията му викаха. Ама един ден на меч-
ката нещо не ѝ харесала храната. Уловила 
го през корема и го задърпала. Захапала го 
за гърба. Митьо беше голям, як. Ама и 
мечката – силна. Мечката го гризе, Митьо 
реве… чудо! А аз – сам. Па се сетих, че 
бубайко4 ми беше думал как да се вардя от 
мечка, коги ида с овцена… Па я фатих5 за 
мекото под корема. Тя изрева и га пусна. 
Тъй го отървах Митьо от мечката. После 
курбан сторихме и тъй ми остана името – 
Аго Мечка… – не без гордост се засмя ста-
рецът. И без да ме чака да отговоря, 
продължи: – Иначе съм водар6. Говоря с 
водата. Тя ми казва къде е, а аз градя чеш-
ми. Четиридесет и три чешми съм 
направил. И сега ходя, ама вече малко взе 
да ми тежи. Унуката ми помагаше… Но 

хвана гурбет с баща си, сина ми. Сега няма 
кой и градината да обърне… Тъй ще е… – 
потъна някъде Аго Мечка. По очите го 
разбрах…  

– Дъщеря ми се помина. Девет години 
болна лежа. Не помогнаха ни доктори, ни 
билки, ни ходжи. Досущ като в песента. 
После и бабата се помина без време. Жи-
вот… – въздъхна и изтри скришом влагата 
в очите.  

Не попитах за песента. Знаех, че са 
тежки, кахърни песните на планината.  

Пътят стана стръмен. Колата монотон-
но качваше баира завой след завой. Скрих 
се зад волана. Като чиновник зад монитор 
на компютър. Шофирах престорено вто-
рачен, избягвайки всяка неравност на 
пътя. Чаках да премине не-ловкото мъл-
чание. Дядото затананика. После тихичко 
запя. Бавно редеше тежките думи, взрян в 
планината:  
Оти ми плачеш, бубайко, оти ми сълзи преливаш…  
Как да ни плачем, дъщеро. Как да ни сълзи преливам.  
Га са е пролет пукнала, всичко са е разлистнало.  
Дружките ти са ожениха, пък ти си болна легнала.  
Пък ти си болна легнала, равнички7 девет години.  
Мълчи, не плачи, бубайко, и я ще се оженем.  
На широка поляна в черната земя, длибока. 

Минута време, а ми се стори цяла веч-
ност тази песен. Не трепна Аго Мечка. За 
миг само ми се стори, че изчезна. Сля се 
някъде с думите. Преживя ги. Но само за 
миг. Погледна ме. Тупна ме бодряшки по 
рамото.  

– Ветеринарен доктор, значи, си. Бра-
вос. Смел си, да знаеш! Да живееш в тази 
планина се иска кураж… и честност. Ката 
ден е изпитание. Младите не устискаха, 
ама… и те свят искат. – Прозвуча ми като 
упрек. Но не беше.  

– То и моят син е по гурбет, Аго – заиз-
винявах се някак.  

– Ееех, сине… тоя край е видял всичко. 
И хубаво, и лошо. Когато е било турско, са 
ни взели вярата. Нашето село е било пос-
ледно и не турци, еничари са вилнели 
тука. Последно в Долащир и Въртево сме я 
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пазили. Сума народ са по-мъчили. Сеч е 
било и кръв, но сме оцелели.  

Кроткост, достолепие и гордост имаше 
в гласа му.  

– А ти какъв си, Аго? Тук съм отскоро. 
Срещам – има да се турчеят.  

Старецът се обърна и кротко ме пог-
ледна. Очите му бяха като извори. Лицето 
– спокойно:  

– Аз знам какъв съм, сине. Не се кахъри! 
– Погледна някъде в планината и продъл-
жи: – После, като почнали войните, 
нашите мъже три години все на първа 
линия срещу турците ги държали. Казали 
им, че ако ги пробият, ще ни вземат пак 
земите. Деветдесет души от селото жертва 
сме дали на Одрин, Дедеагач и Еникьой, 
ма не са дали пробив. Запазихме се. Жени-
те вдовици с по 6-7 деца и къща опра-вяли, 
и тютюн гледали. Всеки помагал с каквото 
може. Къща да направят, ниви да посадят, 
тикли да прередят, кур-бан да сторят, хоро 
да поиграят, поминал се да оплачат. А 
сега, като ида в Пловдив при снахите, ни-
що не разбирам. В блок живеят, не се 
знаят, не се поздравяват. И сме разделени. 
Един бил такъв, друг – онакъв. Уж е мир-
но, а то като на война. На, виж селата! Все 
едно бомби са падали. Пътя и него виж, 
като нива. Училището празно. Покривът 
тече. Ще падне. Тука казваме: „Капка биг-
ла бута“. А падне ли училището – няма я 
вече държавата. Сега в село църква градят. 
То ни е църквата на нас – училището. Ня-
ма ли деца… 

Отнесе се нанякъде старецът. Сякаш се 
страхуваше да продължи. Сякаш се стра-
хуваше да не пророкува нещо, което да се 
случи на момента. Мълчах и аз. Та нали и 
аз съм от поколението, позволило да се 
случи това, за което говореше Аго Мечка.  

Стискам кормилото и пуша ядно. Пъ-
тят се разшири и се откри чешма.  

– Ей тази чешма аз съм я градил – ожи-
ви се спътникът ми. Водана съм фатил чак 
под Енихан баба. Лед студена, чиста и 
жива. Спри ми до нея! Погледай я, виж я! 

Гиздава като кичило Види я каква е! Чун-
ки е облякана със салтице и има фесче. 
Слез, пипни я, умий се, пийни си – за-сия 
Аго Мечка.  

– Тук ще сляза, пък нагоре – пеша. И да 
ме потърсиш! Тука всички ме знаят. Ще ти 
хвана дамар и ще ти направя чешма. Чис-
та вода да пиеш и да ме споменаваш. 
Благодарско и айде – със здраве! Да ми 
дойдеш на гости! Мед и дюли ще ти дам… 
– пъргаво се приготви да скочи от колата.  

Спрях. Загледах чешмата. Погали я дя-
дото. Бяла, спретната. Горда. Стои сама на 
пътя. Клоните на дъбаците се свели над 
нея. Листата я накичили, нагиздили я с 
цветовете на топлата есен. Водата, изобил-
на и искряща, тече от чучура ѝ. Наведох се 
и наплисках лицето си. Жива вода... Пог-
леднах нагоре. Аго Мечка пъргаво 
качваше пътеката. Сякаш бързаше, закъс-
нял за някъде. От време на време спираше, 
оглеждаше планината с мъгливите долове. 
Поглеждаше гората и минаваше покрай 
лесковите храсти, протягаше ръка към 
листата, сякаш да ги погали, сякаш да им 
каже, че си е дошъл, и после пак продъл-
жаваше нагоре. Продължаваше!  

Отпих от свежата струя чиста вода. 
Чиста и пълна с живот… Като Аго Мечка. 

 
Из „Срещи“, изд. Gaiana, Русе, 2022 
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ПРОШКА 
 

ДИМИТЪР ДРАГАНОВ 
 

Никога не съм имал мъдър и смирен 
поглед, извисен над случващите се неща в 
живота, и именно поради този факт се раз-
пилях като натрошено стъкло след по-
дългите и непоносими епизоди на болез-
нено съжителство със зловонието на 
черното страдание, в което оставаш сам и 
не успяваш да достигнеш жадуваната свет-
лина в края на тунела, в чиято топла утроба 
ще се почувстваш обичан, уважаван и же-
лан. Ще излъжа най-безцеремонно, ако 
точно тук и сега заявя, че през цялото си 
съзнателно съществуване съм бил непокла-
тим и непогрешим пазител на моралните 
ценности, брат на доброто и син на правда-
та. Не.    

От малък с грижливо прикрито удовол-
ствие манипулирах изкусно собствените си 
родители, за да получа най-голямото и най-
вкусно парче от храната на масата, най-
новата, скъпа и лъскава играчка от витри-
ните на магазините, а сляпото подчинение 
на изплашените си съученици завоювах с 
ежби и физически саморазправи. За мен не 
представляваше никаква трудност да бъда 
агресивен, арогантен и доминиращ, защото 
вкъщи татко ме обучаваше вещо и търпе-
ливо да налагам мнението си на другите, да 
подлагам крак на добрите честни хора и да 
използвам умело всеки удобен момент, за 
да проявявам най-лошите, мрачни и вся-
ващи страх черти от характера си.   

Той беше моят герой и аз обичах да му 
подражавам. Просто исках да съм като него. 
Със смесени чувства си спомням, че се въз-
хищавах от все сърце на мощната му 
продължителна оригня, която изстрелваше 
изневиделица като някакъв странен, весел 
снаряд от устата си след всяка семейна ве-
черя, и тайничко се молех все някога да ме 
научи да правя това. Само веднъж се осме-
лих да го попитам дали ще може, при което 
получих равен и студен отговор, че трябва 
още много хляб да ям, докато стана доста-

тъчно голям, за да издавам подобни на 
неговите мъжествени звуци. Повече така и 
не зададох този въпрос.  

С течение на времето пораствах и за да 
провокирам недосегаемия интерес на тат-
ко, да се докажа веднъж завинаги и да 
спечеля тежката му любов, съблазних едно 
момиче от класа си, към което не изпитвах 
велики чувства и което в пределите на гру-
бия си свят приемах по-скоро като 
симпатично биологично завоевание, от-
колкото като обект на дълбоко, интимно 
обожание. Бяхме едва на осемнадесет годи-
ни – млади и объркани. Баща ми донякъде 
се впечатли, но впечатлението му продъл-
жи точно три дни и след това бързо преля 
във вечно пълни чаши с алкохол, а аз така 
силно се надявах да се доближа до отдале-
ченото ядро на неопитоменото му 
същество и да установя връзка с личността 
му, че забравих да се смея през сълзи с при-
ятели, да копнея за пясък, море и любов и 
да пея неповторимата песен на днешния 
безценен ден.   

 С глуповата наивност си фантазирах, че 
демонстрирам надмощие и смелост, когато 
с нея го направихме за пръв път и не изпол-
звахме подходящите предпазни средства. 
След девет месеца, следвайки елементар-
ните закони на човешката природа, 
логично се озовахме в родилното отделение 
и вече бяхме трима. Имахме син, когото 
кръстихме Виктор. Бебето бе красиво и 
приличаше досущ на мен. Майка ми сия-
еше от радост, подскачаше навсякъде и 
цъфтеше като свежо пролетно цвете – енту-
сиазирана, преродена и окрилена.   

Моят идол от мъжки пол дори не отрази 
събитието и остана изцяло невъзмутим, 
мълчалив и безразличен в опустялата стая 
на самотния си дом затвор, когато го посе-
тих, за да се напием по шаблон. Тогава 
съвсем се дистанцирах от мислите за наско-
ро родилата си съпруга и огромните 
отговорности около новия член на семейст-
вото, стоварили се на плещите ми. За 
сметка на това се фокусирах върху задово-
ляващия първичните ми инстинкти 
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пиянски момент, доколкото бе възможно да 
го сторя с размътената си от значителното 
количество поет алкохол глава. Лицата ни 
изглеждаха малки и жалки в противното си 
състояние на фиктивно отчаяние – и аз 
чудесно усещах отблъскващия ни облик.  

По олющените жълтеникави стени на 
помещението пълзеше като внушително, 
застрашително влечуго осезаема студенина 
и дистанция, която като че ли не можеше 
да бъде скъсена дори и с най-преданата 
отдаденост на вселената. Изпод мазната и 
избеляла блуза на баща ми личаха нели-
цеприятните контури на пъпна херния, 
набъбваща кротко напред, а червеният 
цвят на възпълните му бузи алармираше, 
че се е почерпил солидно още преди да го 
навестя. Покорилата ни тягостна тишина и 
до ден днешен звучи в ушите ми като пи-
сък на ударено с прашка врабче. Пред-
полагам, че ако някой ни наблюдаваше 
отстрани, сигурно щеше да си каже наум, 
че ние сме двама напълно непознати души, 
чакащи самолет на опразнено летище в 
най-късните часове на нощта.  

След три години на летището останах 
само аз. Чернодробната цироза продаде 
еднопосочен билет на другия пътник към 
безкрайните небесни селения, меки като 
балдахинови възглавници, неуловими, не-
вероятни и необятни. Татко се обърна, 
погледна ме право в очите, помаха ми с 
ръка за сбогом и си замина, оставяйки след 
себе си забележителни следи, печален во-
допад от сълзи и бурен океан от 
всевъзможни спомени.  

Обидих му се, както когато бях малък, 
защото никога не ме научи да плувам през 
някое от знойните лета, въпреки че мно-
гократно на нашите семейни почивки го 
умолявах да влезем във водата, да се забав-
ляваме и да прекараме малко време заедно. 
Не го пожела, но сега внезапно ме хвърли с 
неудържима ярост във вилнеещото море, 
готово да ме погълне и унищожи в злокоб-
ните си тъмнини под свъсените очи на 
пепелявите облаци. Борих се и усилията ми 
да се спася се увенчаха с успех, ала дори 

парещият пясък под тялото ми ми нашеп-
ваше, че оттук нататък оставам сам. 
Чувствах се обезверен, тъжен, ужасен и 
покосен, но стиснах зъби, за да не рухна 
пред майка си, която на погребението бе 
бледа като платно и уморена до краен пре-
дел. Най-нужен ѝ бях аз...  

Въпреки всичко и всички, въпреки неп-
реодолимата болка – дните, седмиците и 
месеците продължиха да летят стремител-
но напред. С майка ми постепенно се 
прераждахме като феникси от пепелта и 
изграждахме от руините на миналото едно 
ново, спокойно и достойно настояще. Без-
сънните нощи намаляваха – положително, 
спасително обстоятелство – и макар да ни 
беше безкрайно трудно да се измъкнем от 
плаващите пясъци на скръбта, започнахме 
да си позволяваме да се завръщаме в дина-
миката на битието, благодарни, че 
притежаваме привилегията да се събужда-
ме сутрин, да дишаме, обичаме, работим, 
функционираме и комуникираме. Обе-
щахме си, загубили битката – да не губим и 
войната, но за мен прераждането се оказа 
добре гримирана илюзия.   

Разрухата тепърва предстоеше...  
Връщам се назад във времето и страхът 

ме поглъща, както плътна мъгла се спуска 
над тих град, чиито обитатели рано сутрин 
поемат с вдъхновени сърца към работните 
си места, за да се трудят неуморно дотогава, 
докогато красивото залязващо слънце се 
разтопи в сиянието на западния хоризонт, 
за да отстъпи място на чудната и лека като 
перце на птиче нощ. Превръщам се в ус-
мивките от онзи щастлив и свеж ден, 
споделен с обичната ми съпруга и седемго-
дишния ми син, внимателно разгръщам 
непокътнатите страни-ци на насладата и 
взаимния копнеж, границите се преобръ-
щат и потъвам сред бодрия смях на детето 
ми, нежното докосване на жена ми и безг-
раничната ми любов към присъствието им 
в моето вчера, днес и утре.     

В една жежка августовска вечер се при-
бирахме с колата от традиционната ни 
едноседмична семейна почивка на морето, 
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в прегръдката на което релаксирахме и 
забравяхме за умората и стреса, присъства-
щи неотлъчно в забързаното ни градско 
ежедневие. Чистите сини небеса ни ръко-
махаха ведро и лъчезарно, птичките се 
състезаваха за небесна свобода, флиртуваха 
със среднощната прохлада и се надпяваха, 
напомняйки за хор на суетни старици. 
Автомобилът припкаше с пъргави боси 
крачета по нагорещения асфалт и като че 
ли разумната скорост, с която го управля-
вах, му придаваше вид на изтънчен 
джентълмен, отправящ се с танцова стъпка 
към дансинг в компанията на своята граци-
озна половинка. Имах чувството, че хар-
монията на безпорядъка, стиснал гърлата 
ни в железния си юмрук, представляваше 
точно това: свързаност, смисъл, топлина, 
семейство, път, залез.   

Навън природата се готвеше за сън.   
Нощта завладя света...  
Пътувахме. Виктор рисуваше, седнал на 

задната седалка, и си тананикаше неразби-
раема за нас песничка. С бащиното си 
сърце улавях приповдигнатия тон на глас-
чето му и сред нестройните звуци 
разпознавах цветната гордост на момчето, 
че тази година се научи да плува – нещо, 
което отдавна се опитваше да осъществи, но 
поради една или друга причина не го до-
веждаше до край. Когато двамата бяхме 
влезли в морето, го уверих, че няма от какво 
да се страхува, и станах свидетел как се 
отпусна леко, колебливо раздвижи слабич-
кото си тяло и се понесе по водата, която не 
след дълго започна да чувства като своя 
защитена територия. Съзерцавах плавните 
му движения и ме обливаше очарование, 
любувах се на приятното лятно ухание, 
целуващо и най-скритите кътчета на съз-
нанието ми – живеех истински...   

Обичах семейството си с цялото си съ-
щество и вътрешно бях преизпълнен с 
баланс, който се взриви, когато настъпи 
онзи вледеняващ кръвта ми момент, прео-
бърнал света ми наопаки. Наложи се по 
най-лошия възможен начин да се уверя, че 
прави са тези, които казват, че животът е 

разтегливо, преходно понятие и светлина в 
мрачина, угасваща точно когато си на 
крачка от лелеяния покой, но за секунда – 
тъй светкавична и рязка – фасадата на на-
деждата рухва с гръм и трясък, под краката 
ти зейва бездънна пропаст и ти падаш и 
падаш в глъбините ѝ, забравил за своята 
първа мечта, която крепеше душата ти, 
когато в нея звучеше гласът на страданието, 
а диханието ти секва и отеква във всемира, 
разливайки се в удобната заблуда, че утре 
всичко ще бъде наред.   

Шофирах по пътя към дома и наблюда-
вах във величествената картина наоколо 
как ситният дъждец преминава в напорис-
та градушка, която нетърпеливо затрака по 
повърхността на превозното средство. Не-
бето се намръщи. Студен и силен вятър се 
изви над нас, спусна се към долините и 
заострените скали, надвиснали над реките 
в планините; обрули листата на дърветата, 
завъртя се и се олюля като пияница и про-
гони с грозен крясък уличните котки в 
импровизираните им скривалища под 
стълбите на къщи, блокове и читалища. 
Чистачките на колата свистяха и се напря-
гаха в опитите си да защитят предното 
стъкло от набезите на бурята, а аз са̀мо ус-
пях да изпитам за частица от секундата 
несигурност в шофьорските си умения, 
последвана от фаталния пирует на моя 
неодушевен приятел върху мократа асфал-
това настилка.    

Преди безконечният блясък да оцвети 
улицата пред нас и да ни заслепи във фи-
налния епизод на нашето съществуване, си 
представих как двамата с Виктор ритаме 
футболна топка на окосена зелена трева, 
наблизо майка му, облечена в ефирна бяла 
рокля, грижовно храни здраво, жизнено 
бебе – неговия брат – и бдително ни следи с 
любящите си сини очи. Подавам коженото 
кълбо на моето малко момче и в замяна 
получавам два реда перлени зъбки и въз-
торжен звън на невинно детско гласче. 
Доволен, Вики се затичва към мен и ми 
подарява сърдечна прегръдка с думите: 
„Обичам те, тате!“. 
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Размечтах се играта ни да продължи, 
докато свят светува, ден денува и нощ но-
щува, но изведнъж дъждовните капки се 
разбягаха, погледът ми се проясни и прог-
лушителен гръмовен трясък ме изтръгна от 
химеричния комфорт на розовите фан-
тазии, връщайки ме към гибелната реал-
ност, в която една секунда означава живот 
или смърт. Адският челен сблъсък със 
смъртта избухна в главата ми като хиляди 
атомни бомби и ме лиши от възможността 
да зърна за последно лицата на хората, 
които ме правиха щастлив и ми дадоха 
шанс да докажа, че обстоятелствата са доб-
ри оправдания, но промяната е по-скоро 
въпрос на избор. В заключителния катаст-
рофален момент на разрушение и уни-
щожение рецепторите ми за болка се изк-
лючиха, не чувствах нищо и сякаш станах 
по-лек от колибри, препускащо към царст-
вото на прекрасния огненочервен залез.  

Тъмнината ме покри с пелерината си и 
развя къдравите си коси, за да ме плени и 
изправи пред допуснатите грешки, невол-
ните грубости и пропуснатите благодар-
ности в дълъг, тесен коридор, водещ към 
отговорите на най-трудните въпроси. Разг-
ледах ги отблизо и същинско чудо е, че 
премреженият ми поглед получи шанс да 
затрепти за последен път под дузина свет-
лини в просторна болнична стая. 

Притеснени за състоянието ми лекари в 
бели престилки сновяха напред-назад, вли-
заха и излизаха, общуваха напрегнато по-
между си и разглеждаха изнемощялото ми 
тяло, за да вземат най-важното и правилно 
решение за нещо, което не можах да разбе-
ра. Вече нямаше болка. 

И тъкмо преди да се изпъна като струна 
в последния си земен път, Виктор – или 
прощалната илюзия за него – се появи тихо 
и стъпките му бяха единственото, което ми 
подсказваше, че съм изживял живота си 
достойно, с цел, път и посока. Той седна на 
леглото до мен, целуна ме за сбогом и ми 
благодари, че преди да се научи да плува, 
го държах за ръка. 

 

НЕНАКАЗАНАТА АГРЕСИЯ 
 
ДОБРИНА СИМОВА 
 
Най-после дойде време и моят внук да 

тръгне на училище в първи клас. Настана 
безмерна радост и цялата фамилия имаше 
приповдигнат дух! За съжаление, аз бях на 
работа – откривахме  Новата учебна годи-
на с моите ученици. Затова не можах, как-
то е по традиция, да му плисна канче с 
вода за късмет и успех в ученето... 

Той беше много добре подготвен за 
учебния процес. С дъщеря ми предвари-
телно го бяхме научили да чете, да пише 
буквите и думички, да събира и изважда 
до двадесет и да брои до сто. Някои мис-
лят, че това е неправилно, дори напълно 
погрешно, но съдейки от учителския си 
опит зная, че е много по-добре от нищо. 

Така първокласникът приема много 
по-лесно промяната, стреса, учителите, по-
бързо се приспособява към новата учи-
лищна обстановка и веднага попада в 
групата на напредващите. Ако има проб-
леми с четенето, с писането или със 
смятането, ако се поддаде на влиянието на 
стреса, за ужас на родителите първоклас-
никът е поставен в групата на изоста-
ващите… Все едно, че родителите му и 
роднините са поставени отдавна там от 
обществото и всички започват взаимно да 
се обвиняват за проблемите на детето. Ако 
първокласникът не потегли скоро поне на 
„първа“ скорост в училище, става страшно 
за всички около него. Понякога се прис-
тъпва към очерняне на учителката, която 
или имала отношение към детето, или не е 
добър педагог. 

За всеобща радост на фамилията на-
шият първокласник се справяше много 
добре и само след два-три месеца пишеше 
красиво всички букви.  

Но… още в началото в класа се появи 
проблем от друго естество. Един от съуче-
ниците му се оказа страшно капризен, 
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своенравен, буен и хиперактивен. Внукът 
често ми разказваше, когато разговаряхме 
на училищни теми: 

- Бабо, ти представяш ли си, че той не 
може да седи и десет минути на чина. 

- А какво прави?- питам го аз. 
- Става, разхожда се из стаята, взема 

нещата от чиновете на другите деца: хи-
микалки, гуми, букви и цифри. Драска по 
тетрадките им... 

- А госпожата не го ли наказва? - чудя 
се аз. 

- Никакво наказание не помага. Като 
застане в ъгъла с гръб към нас, той започва 
да рецитира или да пее песен. Даже после 
става още по-лош, бие с юмруци децата, 
хапе ги по ръцете, а момичетата дърпа за 
косите и... 

- Ами камерите? Нали се записва всич-
ко? - прекъсвам го от нетърпеливо 
любопитство. 

- Какво като има, бабо! Нищо не може 
да го спре. Колко родителски срещи нап-
равиха заедно с нас! Много родители се 
оплакаха, за да защитят децата си. Дирек-
торът ги изслуша и обеща да вземе строги 
мерки, а ако продължи с лошите прояви, 
да го преместят в друга паралелка. Ако и 
това не помогне, щели да го пратят в друго 
училище.  

- Ами родителите му не се ли сраму-
ват? - недоумявам ситуацията аз. 

- Винаги са с тъмни очила и почти не 
говорят, но го защитават, че има голям ум 
по математика. – въздъхва внукът ми и 
продължава. - Е, вярно е, че изкарва най-
много точки на тестовете, но това означава 
ли, че може да прави каквото си иска? Това 
са твои думи, бабо, нали? 

- Прав си, не означава. Много съжаля-
вам, скъпи, че това невъзпитано дете е 
точно в твоята паралелка. - вдигам безпо-
мощно ръце към него. 

- Но той прави и други лоши неща. 
Ако някое дете го ядоса с нещо или не е 
съгласно с него, веднага става от чина и 
започва да му рита раницата или да си 

изтрива в нея калта от обувките. Класната 
едва се сдържа да не му издърпа ухото 
вчера, а той я заплаши с баща си - бил 
спонсор на училището и затова ще си 
прави каквото поиска. През междучасието 
видях госпожата да плаче, но се криеше 
зад чантата, за да не я видят, а на мен ми 
направи знак да си мълча. Стана ми много 
мъчно за нея. Тя е страшно добра с нас, 
обяснява ни хубаво задачите, правим ин-
тересни драматизации на приказки и е 
много забавно. На двора винаги се включ-
ва в нашите игри с топка. Другите гос-
пожи си говорят, пият кафе, крият се да 
пушат, а през това време учениците им се 
бият. Нашата госпожа е винаги с нас, но не 
може винаги да пази всички. Миналата 
седмица, бабо, той влязъл в коридора на 
женските тоалетни и отварял вратите. 
Едно момиче от класа си вдигало гащите и 
той му видял дупето. Вече няколко дни 
момичето не идва на училище, защото се 
срамува и плаче вкъщи, а майка й казала 
на друга майка, че ще я местят в друго 
училище. 

- А с тебе закача ли се, посяга ли да те 
удря, да рита раницата ти? - едва сдържах 
сълзите си аз. 

- Не, не, спокойно, бабо! Аз се старая да 
не съм в конфликт с него,  гледам да не му 
се пречкам, просто да не ме забелязва. 
Нали с мама така ме съветвате – да не се 
навирам сам между шамарите. Пред клас-
ната той винаги се оправдава, че другите 
деца го предизвикват и започват нарочно 
да го изнервят. Веднъж ме обиди, че съм 
бил „женчо“, щом защитавам момичетата, 
но аз не му обърнах внимание и той скоро 
престана. 

- Браво, Слънце! Точно така ще пра-
виш, щом тактиката ти работи! - бързо се 
съгласих с него аз.  

***  
Три седмици след този разговор отидох 

да го взема внука си от училище и веднага 
разбрах, че е много кисел и няма никакво 
желание да си говорим по пътя.  
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- Всичко наред ли е, скъпи? - не издър-
жах да го гледам толкова тъжен. 

- Не, нищо не е наред, бабо! - след като 
помълча малко, ми отговори той. 

- Какво се е случило? Мога ли да ти по-
могна с нещо? - на драго сърце предложих 
на внука си аз. 

- Мисля, че не можеш... Помниш ли 
онова момче, за което ти говорих? Оня ден 
се сби с моя приятел по чин. Нарита му 
раницата с калните си обувки, а после го 
ухапа по ръката и тръгна кръв. Направо 
му се отпечатаха зъбите. Оттогава прияте-
лят ми не идва на училище. Потърсих го 
по телефона, но той не ми вдигна. Моми-
чето, за което ти разказах, вече го пре-
местиха. Днес децата си шушукаха, че и 
моят приятел са го записали в друго учи-
лище. А аз какво ще правя без него, бабче? 
Не искам да бъда повече в този клас. 

Гласчето му трепереше, но той довър-
ши почти през сълзи: 

- Само заради побойника не искам, ба-
бо, иначе другите деца са много добри, 
само… 

- Това положение в класа ти повече не 
може да продължава. Щом класната и 
директорът не могат или не искат да нап-
равят нещо за доброто на всички деца, аз 
ще се опитам да предизвикам една про-
верка от Инспектората по образование. 
Миличък, ти съгласен ли си, ако успея, да 
разкажеш за всичко, което ми довери? - 
потърсих съгласието на отчаяното си 
внуче аз, но той не ме гледаше. 

 - А не, нищо не прави! После да ме по-
диграват всички деца, че съм „клюкарин“ 
и предател като момичетата. Нали има 
камери, нека си гледат записите и да раз-
берат кой е крив и кой е прав. Ако 
наистина преместят моя приятел, ще по-
искам от мама и тате да ме запишат в 
същото училище, в неговия клас... 

- Но, ако продължават да местят децата, 
май в класа ви ще остане само побойни-
кът! А ако и учителката се премести, тога-
ва какво ще стане?  

БОГОБОРЕЦЪТ АЛЕКСОС 
 

КИРИЛ ДИМИТРОВ 
 

В едно село в Пелопонес живеел беден 
грък. Някога  е имало бедни гърци, и днес се 
намират такива. Нищо в живота му нямало 
до днес да  се промени, ако недалече от село-
то  му не се е издигала планината Олимп. На 
нея в безгрижие и охолство живели боговете, 
които правели чудеса. Те пирували от сут-
рин до вечер, когато сред замиращ в 
синевата  връх се обагрял с венеца от  обла-
ци, златисти като чашите от които отпивали 
нектар и хапвали амброзия вечните богове.  

С приказките за тях Алексос израснал. 
Утрин той спускал в близкия залив поочу-
каната си лодка, за да лови риба. Заливи 
имало много, страната му била богата на 
природни красоти и това се знаело. За да им 
се радват идвали туристи от северни мъгли-
ви страни, когато, в неговата родина слън-
цето се плъзгало по тръпнещия от южен 
ветрец  кристал на сините  води и в тях плу-
вал върхът на Олимп със безгрижно пи-
руващите на него богове. 

Алексов живеел в мир и сговор със съсе-
дите си от близките села, доколкото може да 
живее един беден човек в  сговор с друг бе-
ден като него. Но всички те си знаели –че са 
прости  рибари, скотовъдци или  земеделци, 
които отглеждат маслини и изкарват плодо-
ве на пазара, та доколкото може да  пре-
живят от продажбата им. Не били лоши 
търговци, а и умеели да хитруват и дори да 
измамят някого, но чак дотам някой да се 
измами сам, не било за вярване. Алексос щял 
да си живее до днес спокойно, да знае къде са 
боговете и че те няма да дойдат при него, 
висок е Олимп. Тях гой може само да  сънува 
и на другия ден да разбере, че всичко е било 
сън. Но една утрин едва отворил очи и ви-
дял на прага на скромната си къщичка бога 
Хермес. Прилетял със крилцата на златните 
си сандали и вържи в ръцете си една голяма 
златна амфора. 

– Не бой се, Алексос, казал той друже-
любно – пий от нектара, който ти пращат 
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боговете и се радвай на живота. За вас, смър-
тните, този живот е един. Пий от него, за да 
забравиш това и изживей живота си тъй, 
както го живеем ние, безсмъртните.  Богове-
те ти подаряват тази пълна амфора, за да 
забравиш кой си. Мислиш, как може ти, 
смъртен, да се равняваш с безсмъртните? Не 
мисли, а живей. Който добре живее, не мис-
ли за после. Има време, животът ти не е 
безкраен, все някога ще свърши. Не бой се, и 
без обол ще влезеш в царството на сенките. 
На никой смъртен не се отказва място в него. 

Хермес стаил лукаво златистата светлина 
в очите си и полетял към синевата над 
Олимп. Алексос останал объркан. Сън ли е 
било?  Но амфората била тука. Ако драхми-
те които с труд припечелва  на пазаря бяха 
златни като нея! А тука – направо подарък! 
И нищо не каза Хермес, че му иска за нея! 
Може някой ден да се сети, но кой ден ще е 
това? Може и да не дойде. Ето, сега като пия 
от виното животът ми ще стане безкраен 
като на боговете и тогава дните ми ще са 
редица от радост и блаженство. 

В безкрайността всичко се забравя. В нея 
животът се повтаря безкрайно Ще изживя-
вам земните си дни и отново ги започвам. И 
така едно след друго, а във вечността няма 
едно и друго, защото всичко е едно като 
безсмъртието, което ми дава  питието на 
боговете, как ли намерило се в бедната ми 
къщичка да искри на масата в тази амфора. 

Алексос се замислил. Жена му не веднъж 
му натяквала, че са от най-бедните  в селото. 
Та  кой ли ще се сети за тях? Тя може и да 
поиска от него да я продаде на пазара.  

–  Каква е тази златна амфора? – смаяла 
се, като я видяла. – Веднага върни каквото си 
взел. Да не си я откраднал  като ходи на па-
зара?  Какво има в нея? – била недоверчива. 

– В нея е безсмъртието. 
– Ти си полудял. Само боговете имат та-

кова. 
– От тях го получих. 
– В замяна на какво? Нещо не се дава то-

ку така. Веднага им я върни.  
– В замяна на надеждата ми за по-добър 

живот – казал Алексос. 

– По-добър живот има, който има пари. 
– Даже и да искат да им платя за нея с вя-

рата ми в тях, няма да я продам. Веднъж 
разбрах, колко тя е безценна.  

– Алексос, ти си един обикновен селя-
нин. Такива скъпи вещи не отговарят за 
нашата къща. Защо боговете не са ти дали 
нещо по-подходящо за хората, например 
една ябълка от тяхната градина на Хиспери-
дите 

– В ябълка може да се крие червеят на 
съмнението. 

– Не се съмнявам само в това, което видя с 
очите си – отсякла жената.          

Любопитството надделяло над страха и 
тя се загледала в променливите отблясъци, 
които амфората хвърляла под лъчите на 
отиващото си за деня слънце. Те ту потъмня-
вали, ту отново се появявали като надежда, 
че на другия ден слънцето отново ще грее 
над бедната къща на Алексос.   

– Това е смъртта, а не безсмъртието! Тази 
амфора са ти дали, за да ти припомнят за 
нея – изтръпнала жена му – виж,  по нея се 
вият змиите от главата на Горгоната            

– Ами – засмял се Алексос – виж как ам-
фората свети, също като от стрелите на 
Аполон.  

Вечерта, когато слънцето избледняло 
сред пурпурните облаци над Олимп, блясъ-
ците му по амфората заглъхнали като 
отзвучал във вечерната тишина звук от авла. 

Жената опитала да види какво има в ам-
фората. 

–  Много е тъмно – не виждам нищо – ка-
зала. – Ще видим утре на светло.    

Двамата хапнали каквото имат за вечеря 
и се приготвили за сън. Когато на утринта 
потърсили с очи амфората, на дървената 
маса, на нея била само глинената съдинка, в 
която вечер жената наливала масло за мо-
литви към боговете. 

Вероятно златната амфора е била само 
сън, стопил се като отлетелия към  Олимп 
бог Хермес. Алексос все така утрин пригот-
вял лодката за риболов, после натоварвал в 
един плетен кош улова и отивал на пазара. 
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РОДЕНА ОТ ЛЮБОВ 
 
МИХАЕЛА ГРАМЕН 
       
Снежинки, нежни като ласка, тъжни 

като спомен,  тихо падаха върху лицето ѝ. 
По заледената улица бавно пъплеше гъста 
редица коли, побелели от снега и през 
замрежения от сълзите поглед ѝ се стру-
ваше, че покрай нея се люшка покрито със 
сняг море. „Дали замръзва морето?” – ми-
на ѝ през ум. „Дали солените пръски се 
превръщат в замръзнали сълзи?” Не беше 
виждала морето през зимата. Помнеше го 
през лятото – синьо, много синьо, с белите 
чайки  и топлия пясък на плажа. И закач-
ливият вятър, който грабна сламената ѝ 
шапка и я запрати към вълните. Спусна се 
да я догони и тогава го видя – до колене 
във водата, изпъкваше сред множеството 
мокри тела, силен и красив като Нептун, 
излизащ от морските дълбини. С небре-
жен жест улови летящата шапка. Тя се 
опитваше да я вземе от ръката му, той със 
смях я вдигаше все  по-високо… 

„Ако не бях купила от сергията до 
плажа оная глупава шапка, нямаше да го 
познавам  и сега нямаше да плача. Или ако 
не бях отишла на срещата вечерта…” Но 
тя отиде. Не, тя полетя нататък.  

Още с първите разменени думи се ока-
за, че са от един и същи град.  

В шеметния вихър на чувствата дните 
им минаваха в очакване на вечерта. Не 
видяха  кога свърши лятото, кога пожълтя-
ха листата, кога паднаха мъглите и започ-
наха есенните дъждове. Беше като приказ-
ка до деня, когато, повече срамежлива, от-
колкото притеснена, прошепна на ухото 
му:  „Ще си имаме бебе…” Той се сепна, за 
миг се взря в очите ѝ, докато осъзнае ду-
мите, после с радостен вик я вдигна и я 
завъртя. След това внимателно я остави да 
стъпи на земята и коленичи пред нея. 

- Ще се омъжиш ли за мене? – Дори не 
чу нейното „да“, притиснал глава до все 

още плоския ѝ корем. - Обичам ви! Оби-
чам и двамата! Ще ми родиш син, нали? 

- А ако е дъщеря?  
- Дъщеря? Добре, нека е дъщеря! Ще 

бъде красива като теб. Чу ли, искам дъще-
ря! 

Продължиха по пътя, унесени в плано-
ве за бъдещето. Пред входа ѝ каза: 

- Утре ще замина за град Х. Там в на-
шия филиал има авария, която трябва 
спешно да се отстрани. Ще се върна в края 
на седмицата и тогава ще дойдем с майка 
ми да ви вземем. Приготви се и ме чакай. 
И се  пази.   

След няколко крачки се обърна:  
- Обичам ви! – прати ѝ въздушна це-

лувка и потъна в мрака. 
* * * 
Минаха два дни. Телефонът мълчеше. 

„Зает е с аварията” – успокояваше се,  но 
на третия се опита да го открие. Телефо-
нът – извън обхват. Написа му съобщение - 
без отговор. У нея започна да се прокрадва 
безпокойство. Събота, неделя – тишина. 
Само приготвените куфари, мълчаливи 
свидетели на угасващата радост  

Дните течаха в нарастваща тревога, ко-
ято скоро се превърна в отчаяние. Мина 
покрай паркинга на фирмата, където ра-
ботеше – колата му не беше там. Нито 
пред блока, където живееше. Най-после 
реши да позвъни на майка му, но дочу 
автоматичния отговор, че телефонният 
пост е  закрит. И тогава рухна пред оче-
видната истина – беше я изоставил, беше 
изчезнал, сякаш никога не го е имало, 
сякаш нищо не е било. Просто беше избя-
гал, като е отвел и майка си, за да покрие 
всички следи. 

Любовта се беше превърнала в пепел… 
И тогава я обхвана страх: какво ще ста-

не с оня малък живот, който трептеше в 
нея и растеше с всеки изминат ден? А вре-
мето напредваше, скоро щеше да стане на 
три месеца и тогава никой доктор не би… 
дори наум не можеше да произнесе ужас-
ната дума. Но как сама ще отгледа дете? 
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Неговата дъщеря, без него? Баща неизвес-
тен. Как ще гради живота си със съзна-
нието, че майка ѝ е била захвърлена, че е 
зачената с лъжа и родена без любов? „За-
що, защо ми причини това?!” Снежинките 
падаха по лицето ѝ, смесваха се с блика-
щите от очите ѝ сълзи. 

Беше неделя – най-тягостният ден на 
седмицата, напомнящ ѝ за неделята, кога-
то го очакваше, изпълнена с радост. 

Съседка  я помоли за услуга – трябваше 
да занесе някакъв пакет на бивша колежка. 
Снегът се стелеше тихо, покриваше всичко 
с белота. Вървеше като автомат и се учуди, 
че вече беше стигнала на адреса. Посрещ-
на я жена с черен шал върху косите. 

- Но ти си цялата в сняг! Ела, влез да се 
стоплиш.  

Премръзнала, потънала в мислите си, 
тя апатично се остави да я придърпат на-
вътре, свалиха якето. И тогава… жената 
отвори пред нея вратата на хола и тя зам-
ръзна на място. На стената отсреща, до 
фикуса с огромни листа, висеше портрет 
на млад мъж с траурна лента в ъгъла. 
„Той?!!” Нещо я блъсна като тежък камък, 
под краката ѝ сякаш зейна пропаст, започ-
на да пропада... Едва промълви „Наистина 
ли е той?” и се свлече на пода.  

Когато отвори очи, над нея се суетяха 
разтревожени хора. Не различаваше лица-
та, всичко сякаш плуваше в мъгла. Някой 
пръскаше лицето ѝ с вода, друг разтрива-
ше ръцете ѝ. Донесоха ѝ чай, помогнаха ѝ 
да седне. 

- Какво е станало с него? 
- Страшна злополука – отговори жена-

та. - Докато е работил по отстраняване на 
авария, до него е избухнала газова бутил-
ка. Беше ми племенник, син на сестра ми. 
Ти  сигурно си неговото момиче?  

Думите достигаха до нея като далечно 
ехо.  

- Не знаехме как да те намерим. Теле-
фонът му беше унищожен заедно с него, 
нямахме парола, за да включим компютъ-
ра. Мислехме, по-късно ще те потърсим. 

Но на третия ден след погребението сест-
ра ми почина – сърцето ѝ не издържа – и… 
ние съвсем се объркахме. 

Изведнъж всичко си отиде на мястото, 
мозъкът ѝ заработи с кристална яснота и 
тя осъзна истинската картина на това, кое-
то се беше случило. Нещо се преобърна в 
гърдите ѝ, подскочи към гърлото ѝ, избух-
на в плач: 

- Аз… аз мислех, че ме е изоставил. 
Мислех за него такива лоши неща! Нари-
чах го на ум с ужасни думи! Толкова ме 
боли! – захласваше се от плач и хората се 
разтревожиха, че може да се задуши. Сед-
наха до нея, галеха косата ѝ, говореха ѝ. 
Постепенно кризата премина и тя при-
тихна. След малко се надигна: 

- Ще си ходя. 
Предложиха да я съпроводят. Не. Да 

повикат такси? Не. „Искам да остана сама. 
Може ли… може ли да получа портрета”? 

Навън притъмняваше. Нямаше хора, 
нямаше коли, нямаше нищо. Светът беше 
опустял. Само тя и портретът под якето, 
притиснат до гърдите ѝ. В тишината чу-
ваше падащите по лицето ѝ снежинки, 
като шепот от друго измерение. Долавяше 
го със сърцето си. 

„Един ден ще кажеш на нашата дъщеря:  
Ето, това е твоят баща. Той ни обичаше. 
Ти си родена от любов.” 
Любовта беше възкръснала от пепелта. 
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КРАТКИ ФОРМИ 
 
СИДОНИЯ ПОЖАРЛИЕВА 
 

ОМАЙВАЩО ЧУДО, Импресия 
 

Невероятен цветен залез! След намръ-
щен сив ден и внезапен пороен завършек... 

Слънцето изведнъж изскочи като от 
някакво вълшебно царство.  

И ето го – този прекрасен многоцветен 
вълшебник!  Той изрисува тази красота! 

О-о-о-!  В контражур, перлички с мно-
гоцветни отражения са накацали по 
меките зелени иглички на дългогодишни-
те ни ели. 

Боже, какво омайващо чудо!  Юнско... 
Слънцето ме гледа в упор, но не откъс-

вам очи. Жълто - червени огнени цветове. 
Дали ще има вятър на следващия ден?!  - 
така казва народът при такава картина. 

Каквото и да става, тя – тази  чудна кар-
тина се запечатва завинаги в съзнанието и 
в сърцето ми. 

 

11 юни 2022  
 

ВЪЗХИТА, Есе 
 

На Павлина, една развълнувана и вълнуваща душа 
 

Възхищавам се на твоя разноцветен 
свят. Сутрин ставам с него и вечер с него 
заспивам. 

Светещите минзухари ме отвеждат в 
приказните твои пътеки. 

Пътувам и летя с твоите отлитащи 
птици, за да се завърна на сутринта с про-
летното им чуруликане. Като теб и аз се 
вслушвам в техния неразбираем за мнози-
на говор – омайно песенен или понякога 
свадливо закачлив. 

Въздъхвам с твоите сякаш закачени за 
небосвода облаци, надвиснали над угари 
и селища, прогонили слънцето, които 
изливат порои от натрупани сълзи. 

И се съживявам сутрин с първите слън-
чеви лъчи, които сгряват свитите души на 
смълчаните, като птиците, българи. 

И за мен, като при теб, щастието доли-
таше от малките детски ръчички, в моите 
дланите, на дъщеря и внуци, дори и прав-
нук, от разкрити пред тях хоризонти... 

И така тече животът ни чрез спестени 
или разливани като пролетни води ДУ-
МИ, които стоплят с Обич и Любов. И ние 
се чувстваме богати! Щастие, което поже-
лаваме на всеки великодушен човек... 

Благодаря, че те открих сред душевно 
щедрите хора! 

 

22-28.08.2022, Сидония 
 

УСМИВКАТА, Хайбун 
 

Защо се сърдим на Времето?! То винаги 
следва своя естествен ход – сутрин се ус-
михва с топлите слънчеви лъчи. Приканва 
и ние да се усмихнем на света. Нашата 
усмивка ще отпусне някое унило сърце 
или притисната от болка душа. Тя, усмив-
ката, заедно с милия ни поздрав, ще 
разтопи вледеняващи пориви на гняв. Тя 
ще даде воля на зараждаща се у някой 
човек мисъл да стори добро... 

Опитайте! 
Виждате разплакано дете, водено от 

майка си за ръка. Усмихнете му се, напра-
вете му приятелски жест с ръка! Кажете му 
топла дума! То ще замълчи и  в очите му, 
също като във вашите, ще изгрее усмивка. 
И то ще ви изпрати с усмихнат поглед ... 

Усмивката е заразителна. Но не се сър-
дете на  онзи, който никога не се усмихва и 
жестът ви не успява. За съжаление, има 
такива хора, които не се заразяват от доб-
рата усмивка. Тя не винаги зависи от 
Времето. Дори да е мрачна утрин, преди 
дъжд. Дори човек да е изнервен, да бърза 
за своите дневни задължения. Опитайте! 
Усмивката ви може да стопи напрежение-
то. И ще дойде към вас същият ответ... 
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Има хора, които са винаги усмихнати, 
дори не го осъзнават. Това им е вродено. 
Затова животът им, колкото и да е тежък, 
минава по-леко за тях. Усмивката им е 
заредена с енергията на надеждата. Тя 
дава силни крила, за да се справят с прев-
ратностите на живота. Тя е Светлината на 
душата. 

Имах интересен случай. Пет години 
след завършване на гимназиалния ни 
период, наша съученичка и приятелка А. 
(авторитетен учен от БАН във Франция, 
професор в Сорбоната) подари за рожде-
ния ден на друга наша съученичка 
книгата, която й беше най-скъпа – Поезия-
та на Пушкин,  която четяхме и 
рецитирахме често Всъщност това бе ця-
лото творчество на автора, дори с 
неиздадените произведения, в един том от 
1500 страници, на тънка хартия. Посвеще-
нието гласеше: „ На..., най-хубавото у тебе 
е твоята усмивка. Усмихвай се винаги!” 

Това е и моят съвет към всички ХОРА: 
Усмихвайте се! 

Една усмивка 
Изгрява в тъмнината – 
Една ВСЕЛЕНА... 
 

НЕОЧАКВАНА ПОМОЩ 
 
ХРИСТО ИВАНОВ 
 

Седим на масата в ресторанта със съу-
чениците ми от Механотехникума на по-
редната другарска среща. Този път се съб-
рахме по повод шейсет годишния ни юби-
лей. Всички сме променени – едни повече 
външно, други вътрешно. 

Срещу мен е Мишо, от квартал Гарата. 
Имаше тънко чувство за хумор, а сега го-
вори само сериозни неща. С него понякога 
вървяхме пеш по пряката пътека към 
квартал Гарата и той непрекъснато пус-
каше шеги. На мен ми беше приятно, 
защото по този начин ме разтоварваше 
след училище.  

Но се сещам за едно изключение. Тръг-
нахме си след практика и Мишо започна с 
неговите майтапи, а аз не мога да го слу-
шам, защото имам сериозен проблем – 
след седмица трябва да предам курсовата 
си работа, а не знам кой ще ми я напечата. 

Качих се на влака и застанах в коридо-
ра срещу първото купе, а в купето седи 
само един старец. Сакото му – окичено с 
медали, сякаш е тръгнал на манифеста-
ция. Покани ме да вляза, а аз отговорих, че 
ще слизам на първата спирка, Правда, и 
няма смисъл да сядам, но все пак влязох. 
На дядото, явно, му се говореше, закача ме 
- „От Циганово си, а?“ (старото име на 
Правда), а аз само кимам с глава. Разбра, че 
не съм настроен за приказки, но продъл-
жи:  

- Аз съм от Сашево, то също има старо 
име, казваше се Одаите, но на тебе май са 
ти писали двойка и сега не знаеш, как да 
кажеш на родителите си? 

- Не, друг проблем имам… - и му каз-
вам, че не знам коя машинописка да помо-
ля да ми напечата курсовата работа. 

А той се усмихва и ми вика, че това не е 
проблем.  
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- Аз – казва, - ще ти кажа, кой ще ти я 
напечата… 

Погледнах го учудено, а той продължи: 
- Нали в селото имате кмет със секре-

тарка, тя ще ти напечата курсовата работа. 
- Да – казвам, - имаме… И аз съм си 

мислил за този вариант, но не мога да си 
позволя такова нахалство – в работно вре-
ме да ми печата курсовата работа… или в 
извънработно да ѝ  губя времето… 

- Не се притеснявай, аз ще ти разкажа 
нещо, което ти ще после ще ѝ  разкажеш и 
тя много ще се зарадва. Няма да ти откаже 
да напечата каквото ти трябва… 

И старецът заговори, а погледът му – 
уж в мен гледа, а всъщност – някъде далеч: 

- Тя се казва Здравка, а баща ѝ  се каз-
ваше Марин Бройнов, кмет на вашето село 
преди Девети септември. Тогава аз бях 
партизанин от Горнооряховския парти-
зански отряд… Не го познавах, но ето как 
животът ни срещна…  

Беше началото на месец юни 1944 г., 
когато полицията ни откри в горите над 
град Стражица. Обкръжиха ни – полиция, 
армия, жандармерия. Със самолети, които 
излитаха от летището в Горна Оряховица 
ни обстрелваха. Доста партизани убиха, а 
мен ме раниха и аз тръгнах да се спасявам 
сам. Вървях само нощем и на третата нощ 
заобиколих Долна Оряховица и покрай 
реката стигнах до вашето село. Влязох в 
плевнята на първата къща и зачаках да 
съмне. Когато съмна, стопанинът излезе и 
започна да си шета на животните. Щом 
влезе в плевнята, аз излязох срещу него с 
насочен пистолет и му казах само да мъл-
чи. Той естествено се стресна, но когато се 
поуспокои, му разказах кой съм. Казах му 
да прецени дали може да поеме риска да 
ме крие и лекува, или през нощта да си 
тръгна. Той помисли и ми каза:      

-  Аз съм на кмета на селото, поли-
цията ми има доверие. Смятам, че никой 
няма да се усъмни и да дойде да прави 
обиск тук, но и ти не трябва да се показ-
ваш пред жена ми и пред децата, защото 

те първо ще се изплашат и второ може да 
се изпуснат пред комшиите, че тук се крие 
партизанин.  

Бай Марин се грижи за мен около ме-
сец, докато не ми зарасна раната, но за 
това никой не знае от вашето село, даже и 
децата му. Това сега ще го разкажеш на 
кака си Здравка, тя е секретарка, защото 
така съм казал на Даскала (кмета на Горна 
Оряховица Петър Панайотов – също пар-
тизанин). Но това не ѝ  го казвай. Хайде, 
слизай сега и смело отивай в кметството. 

- Много ти благодаря, дядо, а аз се 
чудех, как така дядо Марин е бил фашис-
тки кмет, а кака Здравка е секретарка в 
кметството по време на социализма?  

- Е, сега вече няма да се чудиш, но 
това ти разрешавам да го кажеш само на 
кака си Здравка. 

Слязох от влака и както ме окуражи 
старецът, отидох в кметството. Преразка-
зах каквото чух от него на кака Здравка. Тя 
много се изненада и се зарадва. Разбрахме 
се на другия ден да отида с черновата на 
курсовата работа, за да започнем печата-
нето… 

***  
Минаха много години.  
Пътувах до поделението си в Ихтиман 

със служебно микробусче, а от същата 
спирка в Горубляне пътуваха и колеги от 
поделението в Мусачево. Един от тях ко-
ментираше, че в селото на съпругата му 
давали много добра рента от пшеница – 
по 550 кг. от декар. Същото знаех от баща 
си, та се намесих в разговора и попитах, 
кое е селото на жена му. Оказа се, че жена 
му е от моето село, Правда… 

Колегата разказа, че жена му не е роде-
на в Правда и не е живяла никога там, но 
баща й е син на Марин Бройнов, който е 
бил кмет на селото преди Девети. По тази 
причина тъстът му имал проблеми с мест-
ните партийни величия и като завършил 
ПЖИ, предпочел да го разпределят на 
някоя гара в Южна България. Избягвал да 
се появява в Правда. 
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Реших, че трябва да му разкажа това, 
което знаех за дядото на съпругата му. И 
той, като кака Здравка на времето, много 
се изненада. На следващата сутрин когато 
се видяхме ми каза, че и съпругата му ни-
що не знаела и много ми благодари... 

Жалко, че баща ѝ  е бил принуден да 
живее далеч от родителите си, заради тай-
ната, която трябвало да пазят. И все пак, 
добре е, че дядо Марин е останал жив след 
Девети септември.  

*** 
От моя дядо знам една друга история, 

която има общо с тази, която вече разка-
зах…  

В дните малко след Девети, по пътя към 
гара Горна Оряховица се срещнали бай 
Станчо – комунист от селото и Тодор 
Йорданов – ремсист, току що освободен от 
Плевенския затвор. Поздравили се и Тодор 
попитал бай Станчо накъде е тръгнал? А 
бай Станчо отговорил, че от Общинския 
комитет на партията искат списък на фа-
шистите от селото, че той го е направил и 
им го носи. Тогава чичо Тодор му поискал 
списъка. Когато го взел, без да го чете го 
скъсал, и казал, че в нашето село фашисти 
няма и никакви списъци няма да се носят. 

Затова от моето село няма пострадали 
от репресиите след Девети септември с 
едно съмнително изключение, случило се 
на фронта. Затова се е спасил и дядо Ма-
рин. 

* * * 
Разказвам сега тайната история на дядо 

Марин, за да се знае от неговите наслед-
ници и от всички наши съселяни, защото 
той е рискувал живота си в размирни го-
дини, за да направи добрина и да спаси 
човешки живот. За себе си имам обясне-
ние на постъпката дядо Марин. Като 
войник в Балканската и в Първата светов-
на война е възпитаван, че раненият 
противник не ни е враг и трябва да му се 
помогне, да се лекува и храни. Откъде да 
знае той, че времената се менят и ще стане 
като в поговорката „Храни куче, да те лае“.     

КРУШЕНИЯ И СПАСЕНИЯ 
 

ЦОНКА ВЕЛИКОВА 
 

ЗАПИСКИТЕ  
НА КОРАБОКРУШЕНЕЦА  

 

Моряци, акостирали за кратко на без-
люден остров, намерили множество забо-
дени по стволовете на дърветата брезови 
кори. Както се разбрало, те съставлявали 
островната библиотека, която си създал 
един корабокрушенец. Установило се, че 
той самият не бил вече между живите. 

За жалост, само някои брезови кори 
могат да бъдат разчетени. Върху останали-
те времето е разказало своя история. 

Номерирането на брезовите кори тук е 
условно. 

 

ТРИНАДЕСЕТА КОРА: СВЕТЕЩИЯТ ЧОВЕК 
 

Наскоро описах тъмния човек. Днес ще 
се опитам да си спомня какъв беше свете-
щият. 

Най-общо казано, светещият човек 
прави света по-красив и добър. 

Светещият човек няма граници, тъй 
като е обгърнат от ореол с багрите на дъ-
гата. Светлината, с която неспирно те 
облива и която никога не свършва, про-
никва в теб, сгрява те, дава ти и сила. 

Мислите му са изпълнени с искреност, 
грижовност и любов. Той ще ти даде утеха, 
ръка, ако си паднал, храна, ако си гладен, и 
дреха, ако твоята е овехтяла. Това го прави 
щастлив. 

Светещият човек е творец. Всъщност 
мисля, че не можеш да бъдеш творец, ако 
не си светещ човек. Както и обратното – не 
можеш да си светещ човек, ако нямаш 
талант да твориш. Някой друг път ще 
пиша и за твореца. 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА КОРА: ТВОРЕЦЪТ 
 

Творецът насища мига с неподправе-
ност и красота посредством багрите, зву-
ците, образите, емоцията, мислите, които 
не могат да бъдат внушени на околните 
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само заради вложения труд, старание и 
амбиция за успех. 

Когато мисли, той чува музика, когато 
говори – пее, а когато пее – говори. Когато 
ходи – танцува, когато танцува и свири – 
споделя. Изразът на тялото и гласа на све-
тещия талантлив човек са посланици на 
душата. Те в никакъв случай не са резултат 
на макар и съвършено овладяна рутина, 
която може да събуди любопитство и въз-
хита, но не и да одухотворява. 

Талантът, ако наистина го има, поняко-
га бива споходен от Вдъх Новение. То се 
разпознава по това, че предизвиква окол-
ните да го съпреживеят. А така и те също 
да бъдат светещи Вдъх Новени хора. 

 

Из „Грехопадналите“, изд. Архимед, С., 2017 г. 
 

НОВА ПРИКАЗКА ЗА РИБАРЯ И 
ЗЛАТНАТА РИБКА 

 

Този ден младият рибар се радвал на 
невиждан улов. Лодката му била почти 
пълна с риба, когато чул нечий глас нас-
тойчиво да го моли: 

– Пусни ме, рибарю! За благодарност 
ще изпълня три твои желания. Нищо не 
може да ме затрудни. Дъщеря съм на мор-
ския цар. 

Рибарят не обърнал никакво внимание 
на чутото и продължавал да хвърля мре-
жата за още и още риба, но гласът не 
преставал да го умолява. Погледнал не-
волно към купа с риба и забелязал една 
мъничка златна рибка. 

Точно тя го молела, но с нея ли да се 
занимава, когато имал такъв успешен ден? 
Все пак рибката била златна, затова я взел 
и я пуснал в пазвата си. Да не се изгуби. 

След известно време, когато уловената 
риба вече препълвала лодката, рибарят за- 
гребал към брега, но точно тогава се изви- 
ла ужасна буря. Страшни вълни подмята-
ли лодката и аха да я обърнат. А от пазвата 
му златната рибка не преставала да го 
умолява. 

– Ти пък с какво ли можеш да ми по-
могнеш? – извикал като на себе си. 

– Пусни ме във водата и ще видиш! 
Нищо няма да ти откажа. Както вече ти 
казах, баща ми е морският цар, няма неиз-
пълнимо нещо за мен. 

А вълните вече изхвърляли рибата от 
лодката и я пълнели с вода. Рибарят едва 
се крепял в нея. Давал си сметка, че дълго 
няма да издържи и че освен улова скоро 
ще загуби и живота си. Бръкнал в пазвата 
си, грабнал рибката и я хвърлил в разбу-
шуваното море. 

И не защото ╒ вярвал, а от отчаяние 
извикал: 

– Моля те, изведи ме на брега! 
– Само това ли искаш? Помисли добре! 

Имаш право на още две желания. 
– Какво мислене? – изкрещял рибарят. 

– Скоро водата ще ме погълне. 
Изведнъж усетил, че лодката засяда в 

пясъка. И тъкмо да слезе от нея, чул вълчи 
вой. Видял насреща си глутница вълци с 
оголени зъби да го чака пред лодката. 
Уплашил се и с всички сили изкрещял: 

– Направи ме птица, да прелетя над 
свирепите вълци! 

На мига се превърнал в птица, литнал 
и се издигнал високо. Бил в пълна безо-
пасност. Но не могъл да се зарадва на 
спасението, защото мълния прегорила 
крилата му и отново се намерил в лодката, 
заобиколена от гладните вълци. А те вече 
се канели да скочат в нея. Разтреперил се 
от страх рибарят. Никакво спасение не 
виждал. Тогава от водата чул гласа на риб-
ката: 

– Имаш само още едно желание, но те 
лишавам от него, да не би да е недомисле-
но. От благодарност ще ти подаря каквото 
аз преценя. А то е: дълго да живееш, да бъдеш 
здрав, щастлив и късметлия! 

И станало чудо. Пред уплашените му 
очи вълците на мига изчезнали, сякаш 
никога не са били. Бурята утихнала, а 
лодката била препълнена с риба. Като си 
отишъл у дома и почнал да я разтоварва, 
намерил в нея бисерна мида, а в мидата 
огромен бисер. 
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Сетне решил да опържи една риба за 
вечеря. В корема ѝ  имало голям скъпоце-
нен камък. 

Годините минавали, рибарят никога не 
пропускал на всекиго да пожелава дълго 
да живее, здрав, щастлив и късметлия да е. 
Пояснявал, че една златна рибка го награ-
дила с това пожелание. 

И макар никой да не вярвал на разни 
истории със златни рибки, всички били 
благодарни за хубавото пожелание. 

 

ПОБЕДИТЕЛИТЕ               
 

/по действителни случаи/ 

ВЪЛШЕБНОТО ДЕТЕ  
 

Според нейните думи тя не осъзнавала, 
че е родена дори без зачатъци на ръце. 
Може би защото, макар че я обграждали с 
много обич, никой от семейството ѝ не 
споменавал нейния недъг, не я съжалявал, 
не се притичвал да ѝ помага. Оставяли я да 
се научи да се справя с всичко сама.  И се 
научила.  

Веднъж, когато вече била на шест го-
дини, чакала пред един магазин майка ѝ 
да напазарува. И чак тогава във витрината 
на магазина за първи път установила, че се 
различава от хората, които преминават 
покрай нея. Едва дочакала майка си да 
излезе от магазина, за да я попита: 

– Мамо, защо аз нямам ръце?  
Майка ѝ, без да се замисли нито за миг, 

съвсем спокойно отвърнала: 
– Защото ти не си обикновено дете, а 

вълшебно. 
Този отговор, вероятно отдавна пре-

мислен и дълбоко изстрадан, прозвучал 
толкова убедително, че момиченцето на-
пълно повярвало в своята вълшебност. 
Това го окрилило, дало му увереност и 
предопределило по-нататъшния му пъл-
ноценен  живот.  

От излъчвания по телевизията доку-
ментален филм за необикновената ѝ съдба 
разбирам, че тази млада жена работи като 

секретарка. Виждам я, с крака да пише на 
пишеща машина (тогава още нямаше ком-
пютри), умело да коригира и без това бе-
зупречните си грим и прическа, а на 
следващите кадри плува, пързаля се със 
ски.   

Често е сещам за тази зряла любов на 
една майка, успяла да извиси недъгавото 
си дете до щастлив, пълноценен и незави-
сим човек.  
 

МОТИВАТОРЪТ 
 

Австралиецът от сръбски произход 
Ник Вуйчич се родил и без ръце, и без 
крака. Заради трудностите, които съдбата 
му наложила, и жестокото отношение на 
връстниците му в училище се опитвал да 
сложи край на живота си. Въпреки това 
успял да се научи не само да се справя с 
всичките си битовите потребности и да се 
движи самостоятелно, но и да кара скейт-
борд, да играе футбол, голф, да плува, да 
се занимава с риболов, да управлява мотор 
и лека кола, да придобие завидни компю-
търни умения. И всичко това да прави с 
един подобен на малко недоразвито краче 
израстък на мястото на липсващото му 
ляво бедро, като се отказва от възможност-
та да ползва протези. 

Днес Ник Вуйчич е реализиран, поле-
зен на обществото човек. Световно приз-
нат мотивационен лектор, посетил десет-
ки страни, за да вдъхне кураж и надежда, 
че всичко е възможно, когато вярваш и се 
уповаваш на себе си. Автор е на няколко 
бестселъра, създател на действаща в целия 
свят благотворителна организация. С кра-
сивата си съпруга имат четири деца. И за 
разлика от много напълно здрави, надаре-
ни с талант и имащи всякакви други 
предимства хора, които сами си налагат 
„недъгава” съдба, Ник Вуйчич е щастлив. 
Наистина щастлив!  

Достатъчно е да се види винаги озаре-
ното му от усмивка лице.  
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Самият той съветва: Не трябва да живе-
ем в очакване, че щастието ще дойде, 
когато постигнем целта или придобием 
нещо. Щастието трябва да бъде с нас пос-
тоянно и за да постигнем това, трябва да 
живеем в хармония – духовна, психологи-
ческа,  емоционална и физическа. 

 

МИШЛЕНЦЕТО 
 

Веднъж, загледана през прозореца, 
случайно забелязах плътно притисната 
към тревата котка, крайно  съсредоточено 
да се промъква към близката череша. Раз-
брах, че нещо дебне. Видях и какво. Беше 
едно мъничко колкото половин орех 
мишленце, което си похапваше паднала 
черешка. Когато го доближи, котката спря, 
скупчи се и след точно премерен скок го 
сграбчи с предните си лапи. И след като 
внимателно го разгледа, започна с видимо 
удоволствие да го подмята във въздуха и 
между лапите си, а като го хванеше, го 
гризваше по опашчицата, по коремчето 
или главичката. От време на време пораз-
хлабваше хватката, а когато мишлето 
помръдваше отново, почваше да го хапе и 
премята.   

И точно когато изглеждаше, че краят 
му съвсем наближава, примрялото от из-
девателството мишленце намери сили да 
се отблъсне от лапите на котката и току 
пред муцуната ѝ застана на задните си 
лапички в застрашителна поза и пронизи-
телно изцвърча.   

Това неочаквано страховито послание 
така стресна котката, че тя изврещя като 
прободена и за миг се намери на върха на 
черешата. Там дълго се поклаща дори след 
победоносното оттегляне на мищленцето. 
Но какъв кураж трябва да е имало, за да се 
измъкне като победител от лапите на си-
гурната смърт? 

 

РАЗМИСЛИ ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО 
 
Учителят рече: 
„Три вида приятелство полза принасят 
и три вида приятели пакостят: 
приятел почтен, приятел искрен и 
приятел любознателен – туй е полза; 
приятел лукав, приятел двуличен, 
приятел бъбрив – туй е пораза”. 
 

Из беседите на Конфуций 
 
Защото  
приятели са тези, които рамо до рамо 
печелят битките и споделят загубите. 
 
Защото  
е тежко да си спътник на този,         
който не ти е другар. 
 
Защото  
приятел е не който крачи до нас, 
а който всякога ни подкрепя.                              
 
Защото                                  
приятелите ще изпият с нас                                              
и чашата с отрова.  
 
Защото              
не е приятел този, заради когото 
постоянно ни връхлитат беди. 
 
Защото            
не е приятел който в беда   
хуква да спаси само себе си.                                
      
Защото,                
приятелството е дебел лед, 
но то също може да се пропука. 
 
Защото                 
губим приятелите си, ако не знаем                        
докъде да се простира близостта. 
 
Защото                  
с истински приятели израстваме, 
а не падаме на по-ниско ниво.     
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Защото           
приятелят не ни подпитва,                                             
а ни предразполага да споделим. 
 
Защото  
приятелите не ни намират кусури,                  
а ни приемат каквито сме.            
 
Защото  
приятелят ще ни посочи грешките, 
без да ни причини болка.  
 
Защото,  
не са ни приятели, а съучастници онези,   
с които извършваме нередни неща, 
 
Защото            
приятелят първо ще ни изслуша, 
после ще сподели своите тревоги. 
 
Защото     
приятелят е огледало, което  
отразява истинския ни облик. 
 
Защото 
приятелят разбира по лицето ни,                    
не чака да чуе думите. 
      
Защото  
пътят е по-кратък и лек,               
когато вървим до приятел. 
 
Защото,   
дори и в общите дела,   
отговорността е лична. 
 
Защото,                                             
ако не мелим заедно, 
ще се мелим взаимно. 
 
Защото 
сме се срещнали случайно, 
ако не продължим заедно. 
 

САТИРИЧНА ПРОЗА 
 

КРАТКА ПРОЗА И АФОРИЗМИ 
 

МАЯ ЦЕКОВА 
 

ИСКАЛА ДА ОПИТА 
 

Решила една нашенка веднъж да се на-
пие, та да разбере как се чувства пиян 
човек. Изчакала мъжа си да отиде на рабо-
та и слязла в мазето при бъчвата с вино. 
Напълнила едно менче и го пресушила на 
един дъх. Облизала устни и си рекла: ,,Па 
то си било хубаво!“ И пак напълнила мен-
чето, после потретила… 

И на всяко изпито менче все си казвала: 
,,Още си знам“… Колко менчета е изпила, 
не е известно, но по едно време не успяла 
да каже ,,Още си знам“. Седнала на земята 
и не могла да стане. Заспала до бъчвата, 
като забравила канелата отворена. Текло 
виното, текло и заляло цялото помещение. 

Събудила се по някое време нашенката 
вир-вино. Из него плували няколко къде-
ли вълна. Нашенката ги взела за патици, 
стремително запълзяла в локвата вино да 
изгони патиците. ,,Към като гадини“ – 
викала, колкото ѝ глас държи. 

За беда, точно в този момент мъжът й 
се прибрал, чул крясъците в мазето и що 
да види: виното изпуснато и в него плува 
стопанката… 

Разбрал човекът каква е работата, че 
като взел една дряновица – хубаво нало-
жил пияната си невеста. 

На другия ден, като изтрезняла тя по-
питала жените в селската баня: 

– Абе жени, от вино боли ли гърбина? 
Те знаели за вчерашните й патила и от-

върнали: 
– Боли, как да не боли особено, ако е 

придружено с дряновица. 
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АФОРИЗМИ 
 

Започне ли борба за кокала, 
при народа ножът опира до кокала. 

 

Кога лудостта на малцинството 
ще вразуми мнозинството!? 

 

Наддаване за приятелство няма – 
приятелство нито се продава, нито се ку-
пува. 

 

Колкото повече стават у нас писатели-
те, толкова по-малко стават читателите. 

 

Обхванатият от болни амбиции разбо-
лява тия, около себе си. 

 

Мисълта е сила, която глупостта лесно 
обезсмисля. 

 

Истинският човек не се интересува от 
това какво ще кажат хората. 

 

Ако разчиташ на напукани от работа 
ръце, спукана ти е работата. 

 

Колкото повече разчистваш сметки, 
толко по-мръсен ставаш. 

 

Най-лесно се стига до висока длъжност 
с ниски средства. 
 

Ако държиш на бистрия си ум, това 
мъти главите на околните. 

 

Ако си вързан, духът на времето винаги 
ще те спъва, опиташ ли да се разбързаш. 
 

Ако някой ти каже, че си голям задник, 
не се обиждай – добре ще ти приляга ми-
нистерското кресло. 

 

Често изкуствената усмивка прикрива 
естественото озъбване. 
 

В блатото на живота затъват тези, които 
се смятат за златни рибки. 

 

На облеченият с власт често му лъсва 
голата съвест. 

За да бъдеш орел в живота, трябва да 
напуснеш кокошарника. 

 

Ако не искаш да ставаш за смях, излез 
от ролята си на циркаджия. 

АФОРИСТИЧНО НОКТЮРНО 
 

МАЯ ЦЕКОВА, БОРИС ЦВЕТАНОВ 
 

МАЯ ЦЕКОВА: 
Късата памет има дълга история. 

БОРИС ЦВЕТАНОВ: 
Къс ум – дълъг преход. 

М.Ц.: Там, където всеки те гледа в ръцете, 
не разчитай на диалог очи в очи. 
Б.Ц.: Тежко ѝ  на държава, в която слугите 
на народа са господари на положението. 
М.Ц.: Властта спи най-спокойно, когато 
народът е заспал. 
Б.Ц.: Новите дрехи на краля никога не 
излизат от мода. 
М.Ц.: Най-дълбока следа оставя плиткоу-
мието. 
Б.Ц.: Когато пастирът се е увълчил, на 
стадото вълци не му трябват. 
М.Ц.: Най-доходоносно е да има кой да ти 
носи доходи. 
Б.Ц.: Как да кажа нещо в лицето му, като 
виждам кой е зад гърба му. 
М.Ц.: Всички дървени философи все за 
железни хора се представят. 
Б.Ц.: Ентусиазмът се изпарява с напичане-
то на положението. 
М.Ц.: Добронамереният добро не намира. 
Б.Ц.: В мирно време всяко магаре се натис-
ка да тегли бойна колесница. 
М.Ц.: Късогледият политик е принуден да 
дърпа конците изкъсо. 
Б.Ц.: Всеки дявол, влязъл в политиката, 
започва да убеждава народа, че благода-
рение на него се живее като в рай. 
М.Ц.: Народът живее в трагедия, когато го 
управляват комедианти. 
Б.Ц.: Дайте им средства и те ще оправдаят 
всяка цел. 
М.Ц.: Казах, че винаги ще бъда себе си; 
казаха, че не съм на себе си. 
Б.Ц.: Неуверен, не изпреварвай времето 
си. 
М.Ц.: Стани нине господине, паралията да 
мине. 
Б.Ц.: Неподкупните нямат пари. 
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АФОРИЗМИ 
 

ПЛАНИМИР ПЕТРОВ 
 
Вродената алчност винаги си показва 

рогата, колкото и да ги прикрива.  
*  
Ако не виждаме нещо, това не означа-

ва, че не можем да го усетим. Например: 
дъха на розовия букет.  

*  
Качественото копче – трудно закопча-

ване, лесно откопчаване.  
*  
Слънчевият лъч осветява лицето на чо-

века. Душата му може да бъде осветена 
само сиянието на Звездите и ореола на 
Луната. 

*  
Ако живота ти е объркан – опитай да го 

пооправиш с поезията.  
*  
Жените са недоволни от добротата на 

мъжа, дори и когато тя стига до своя връх.  
*  
Жената с доказани кусури винаги е по 

за предпочитане като втора съпруга.   
*  
Ако споменът ти е на друго място – и 

мисълта ти хуква натам.   
*  
Конфликтният човек е като драката –

търси къде  да се закачи.   
*  
Не ти трябват много жени. Достатъчно 

е една, но качествена и трайна.  
*  
Ако те хвалят – това не означава, че те 

ценят. 
 

АФОРИЗМИ 
 

СТОЯН МИХАЙЛОВ 
 

Няма как да не се спъваме, като прага 
на бедността е тъй висок. 

 

•  
Започнеш ли да бистриш политиката, 

вземат те мътните. 
 

•  
И при бедна почва, с богатство в сърца-

та добре се живее. 
 

•  
Щастието се множи, когато го поделяш 

с хората. 
 

•  
Мислеха го че „пасе трева”, а той ял на 

държавна ясла. 
 

•  
Понякога коментарът за играта е по-

интересен от нея. 
 

•  
Една прегръдка не струва нищо, но не 

може да се плати. 
 

•  
Опита се да гадае на боб и разбра, че не 

е фасулска игра. 
 

•  
Когато не си свършил нищо, пишеш 

най-дългия отчет. 
 

•  
Искаш ли света да е твой – раздавай се 

напълно в него! 

•  
За миг се казва „обичам те”, а се доказва 

цял живот! 
 

•  
Да убиваш времето е по-страшно от 

прахосването на пари. 
 

•  
Риташ ли срещу ръжен, отнасяш го с 

остен! 
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КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 
 

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НИ 
 

СПОМЕНИТЕ НА ХЕРБАРИЯ 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Ако поетите пишеха автобиографиите 
си в стихове, то Павлина Петкова е напи-
сала своята със „Спомен от хербария“. 

От първия новороден вик, който пре-
минава в бълбукането на поточе, до пос-
ледната строфа, тази стихосбирка е исто-
рията на своя автор, но история, измерена 
не с житейски събития, а с житейско из-
растване и осмисляне на пътищата, цен-
ностите и спомените, които ни изграждат. 

Поетът пази своите съкровени мигове – 
като опорни точки и извори на чистота, 
като ориентири и тъга.  

Много красота е съхранена в тази пое-
тична книга, но още повече – любов. Към 
родното село и родния дом, към бабината 
къща и първото училище, към най-
близките – майката, бащата, сестрата, дя-
довците и бабите – на тях са посветени 
немалко от стихотворенията. И, ако беше 
само това, този поетичен дневник щеше да 
остане важен само за автора и най-
близкото му обкръжение.  

Павлина Петкова, обаче, извежда чита-
теля над сантимента към детските спо-
мени, за да го поведе към осмислянето на 
изгубеното – морални ценности, тради-
ции, човешки отношения. Цената, която 
плащаме като индивиди и общество, за да 
следваме темповете на все по-забързания 
свят край нас. Майстор на кратките източ-
ни форми, тя и тук успява да постигне 
завидна медитативност чрез различни сти-
лови и жанрови похвати. Ще илюстрирам 
с едно тристишие, което съдържа духа на 
книгата. Какво повече можем да търсим? 

домът обезлюдя 
само паяче плете 
по старите икони 

ПРАГЪТ НА МЕЛПОМЕНА 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

„Пред прага на Мелпомена“, с подзаг-
лавие „Самодеен драматичен читалищен 
театър – гр. Бяла (1900 – 2015)“… Респект и 
тъга, като пред гроб. Павлина Петкова ус-
пява да внуши тези чувства у читателя с 
цялостното обемно изложение на най-
новата си документална книга. 

След кратко въведение, което бележи ос 
основните моменти в развитието на теат-
ралното изкуство у нас – от появата и 
първите му прояви през Възраждането до 
Освобождението, авторката ни представя и 
първите стъпки от развитието на сценич-
ните изкуства в гр. Бяла. Основният акцент 
е върху историята на самодейния драмати-
чен театър при дружество „Трудолюбие“, 
но не са отминати оперетният състав, само-
дейните оркестри, танцови и певчески 
състави и др. В книгата са използвани пове-
че от сто източника от интернет и 
периодичния печат, монографии, лични 
архиви и спомени. 

Изключително е богатството на снимко-
вия материал, който включва както общи 
портретни фотографии, така и снимки от 
спектакли, афищи, плакати, вестници. 

Визуалните изображения говорят със 
своя особен език, който носи отпечатъка на 
епохата, но и емоцията на мига, запечатан в 
тях. Увлекателен разказ, изпълнен с цитати 
от пресата /от 1902 г. до 2020 г./, който се 
чете на един дъх и дава познание за една 
богата и оригинална 115-годишна тради-
ция. След последната страница неволно се 
питаме – защо свършва? Какво се случва 
след 2015 година? Ще има ли продълже-
ние? Толкова бездуховно ли е нашето 
време, че може да задуши една потребност, 
съпътствала човечеството от зората на ци-
вилизацията?  

Книгата отново е издадена от пловдивс-
кото издателство Астарта, а художник на 
корицата е Илия Панов. 
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ШЕПОТЪТ НА РАЗКАЗВАЧА 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

„В шумната глъч на света /някой разказва 
живота./ Някой разказва, защото /дните му 
бързо летят.“ 

С този стих започва поетичната книга 
на Иван Антонов „Някой разказва“ (изд. 
Астарта, Пловдив, 2021 г. ) която наскоро 
получих от автора с автограф: „За общата 
ни страст към изкуството“…  

Не бях се замисляла дали за мен изкус-
твото е страст; бих казала – обсебващо е, 
изтерзаващо, и в същото време – освобож-
даващо. Може ли страстта да освобожда-
ва?! Изглежда, може. Защото всеки ред от 
стихосбирката на Иван Антонов е страст и 
освобождаване – носталгия, мираж, тъга, 
любов… „Един живот рисувах любовта 
/рисувах я с душата и сърцето /рисувах я в 
душата и сърцето/ със всички багри на света.“ 
Или: „Кръжаха птиците над тебе цял живот, 
/очите ти рисуваха след тях небето…“ Или: 
„Останалото!.. Много ли остана /под облака 
навъсен на това небе?“  

Бих могла да продължа с цитатите, и 
ще е трудно да спра, защото поезията на 
Иван Антонов се лее като водопад, тя звъ-
ни с оригиналните си рими, омайва с 
цветната дъга на образите и метафорите, 
които гради и ни дава усещането за цялост 
и преходност, за стихия и спасение. 

Структурно, стихосбирката е изграде-
на от три части, като първите две – „Един 
живот рисувах любовта“ и „Останалото“ 
делят книгата  тематично, а третата част, 
„Храмът“, търси и намира свой различен, 
жанров израз.  Тук, в различието на крат-
ките форми ще намерим и класически 
четиристишия, заключили в себе си цяло-
то авторово послание, и хайку, и танка; 
понякога звучат като сентенция, или само 
чувство, картина; понякога – просто пое-
зия, онази, която кара света да трепти в 
нейния ритъм и рима и така го прави по-
красив и добър. 

ЛЯТОТО Е СИНЯ КОТКА… 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

„Лятото е синя котка със златни точки“ – 
една толкова необичайна, лятно пъстра 
стихосбирка като самото си заглавие и кар-
тина на корицата! Едно послание за лято, 
слънце и цветно пиршество, за пътешествие 
в света на мечтата и спомена, в света на кра-
сотата и поезията! 

Милена Френкева /позната на много 
читатели и като Милена Филипова/ е пое-
теса с ярък талант, който винаги ме е 
привличал като читател. Нейните стихотво-
рения са като самородни кристали, родени в 
пещта на творческата ѝ индивидуалност – 
цялостни и неповторими, в които нищо не 
може да се промени, без да рухне построй-
ката от сетивна образност и литературно 
послание. Тя е слънчева личност и нейни-
те послания са светлина, красота и добро. 

Такава е тя в предишната си поетична 
книга, „Пролетно огледало“ /представена 
от Иван Селановски в бр. 4/2019 на списани-
ето/, такава е и в своята „лятна“ стихо-
сбирка, събрала разпилените мигове и със-
тояния на лятото в стихове, разделени 
условно в няколко раздела. Казвам „услов-
но“, защото стихосбирката, както всяка 
включена в нея творба е единна и цялостна, 
родена от дъха на авторовото вдъхновение. 

Не може да не забележите, че всяко сти-
хотворение започва с изречението „Лятото 
е….“ Какво е лятото? Колко определения 
можете да дадете за лято?! Аз не съм опитва-
ла. А ти, читателю? 

Определенията на Милена Френкева са 
много, и всяко от тях е един запомнящ се, 
неповторим образ, който ще носим в себе си 
дълго, и ако паметта ни позволява, често ще 
виждаме своите летни мигове – настоящи, 
мечтани или споненни с нейните метафори, 
често те ще оживяват в нас с нейните срав-
нения. И не питайте – може ли лятото да 
бъде „синя котка със златни точки“… Ако 
имате въображение – лятото може да бъде 
всяко ваше слънчево настроение. 



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2022 

 

87 

 

АФОРИЗМИТЕ - НОКТЮРНО 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

„Афористично ноктюрно“ на Мая Це-
кова и Борис Цветанов е диалог, който 
синергично подсилва всяка реплика на все-
ки един от авторите, като дава на цялото 
яркостта на отделния афоризъм, но и кара 
читателя да стане част от задочния разговор, 
на който книгата го прави свидетел. Напос-
ледък имах възможността да се докосна като 
творец, редактор и издател до няколко 
сборника, в които е налице взаимодействие 
между текстовете на отделните авторите 
като част от източната поетична традиция. В 
тях всеки стих едновременно се поражда от 
предходния и дава основанието на следва-
щия, при което се получава верижно 
наслагване на идеи, образи и послания, 
чието общо въздействие многократно надх-
върля простата подредба на произведения 
при обикновената антология. Като отзвук на 
далекоизточната естетика се родиха изклю-
чителни книги, в които диалогът между 
авторите е естествено продължение на тази 
култура /„Попътни строфи“ – Ал. Дъбнишки, 
Ал. Ивойлова, Следи от вятър“ и „Градове от 
думи“ – Ал. Ивойлова, Зл. Тиметова /. 

Но диалог, воден с афоризми, лично аз 
срещам за първи път: „Мая Цекова: Народе, 
докато пасеш трева, все ще те доят. Борис 
Цветанов: Сред хора, размахващи кокал, за 
човека, развял знаме място няма.“ 

След тези начални реплики, читателят 
може да прочете „Няколко необходими 
думи“, които го въвеждат в понятията за 
ноктюрно и афоризъм и идеята на авто-
рите за тяхното съчетание.  

Книгата съдържа пет части: „Двуглас“, 
„Дисонанс“,  „Вариации“, „Лайтмотив“ и 
„Импровизации“, които насищат с преп-
ратки към музиката този текст, който не се 
нуждае от благозвучност, за да защити 
своето литературно и гражданско посла-
ние. Излиза със знака на изд. Cefodesign, 
под редакцията на Михаил Кладаръмов, 
дизайн и корица – Илиана Попова. 

ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА 
 

ЗА „ПО СТЪПКИТЕ НА ТЪГАТА“ 
 

ВЕНЕЛИН ТЕРЗИЕВ 
 

По стъпките на тъгата, там където се 
докосват началото и краят… 

Пред прага на новата стихосбирка „По 
стъпките на тъгата“ на Иванка Павлова. 

Човешките измерители са много 
странно устроени и бликат в някакъв ха-
отичен порядък. Подредени в списък на 
чувства и мисли те съзерцават в душата 
ни. Те са нашето усещане за човечност и 
отпратка навътре в нас, което да усети, 
улови и препрати към света безбройните 
лутащи се сигнали в нашите действия на 
живи същества.  

Не знам и не мога да опиша тъгата и 
нейните стъпки. На друг се е паднала тази 
възможност и особена привилегия да ни я 
представи в този кръговрат на житейски 
терзания, на любови, на изблик на чувства 
и на вихрушка от мисли. Подредени, пре-
несени във времето и пространството, за да 
устоят и да съществуват и днес по онзи 
специфичен и много различен начин. Та 
нали точно те, тези кратки и подредени 
думи, са видели света в годините, когато 
съм тичал безспир по поляните и съм отк-
ривал света по своя детски си начин.  

Времена от преди повече от половин 
век, а когато отвориш стихосбирката – те 
се случват в мислите като днес. Усещането, 
че всички тези думи, мисли и чувства са от 
душата на един млад човек, който вероят-
но е търсил и намирал своята първа 
любов, страдал е от първото се разочаро-
вание, преминавал е трудно през 
праговете на живота, отърсвал се от по-
редното рухване, отчайвал се и пак е 
тръгвал, за да дойде пресътворен в на стих 
пред нас днес. 

Съкровено, някак интимно влизаме в 
душата на човека, написал своите вопли от 
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отчаяние, самота и сигурно не от първото 
и не последно падане. Надникваме, про-
никваме и някак привилегировано се 
взираме, за да останем с усещането за съп-
реживяване на този шарен и пъстър 
житейски път, с истински, примамващи и 
лъжещи светлини на малкия и големия 
град. Ражда се и тръгва по пътя на своята 
голгота, защото без катарзис няма и въз-
качване и няма път напред. Какво усилие 
и каква устойчивост в тази душевност и 
тази безмерност. 

 

Дълго обсаждаха крепостта на душата ми. 
Сълзите им проядоха като ръжда 
тежките порти на моята твърдост. 
Стоновете им разклатиха високия зид. 
И ето ги – нахълтаха. 
Вбиха копита в меката пръст 
като диви коне. 
А цветята, 
под слънцата на нашите погледи расли, 
окървиха нозете им. 
Замириса на смърт. 
Опнали шии, жилави бурени 
като саби прерязаха 
моя дух поразен. 
 

„Отчаяние“, Иванка Павлова, Април 1971 г. 
 

Толкова пъти поставях основи 
с изранени ръце и иззиждах надежди. 
Още толкова пъти 
със същите тези ръце 
ги събарях - 
по дивия знак на съдбата. 
Сега я замерих в лицето 
с горчивия плод на сърцето си. 
И пак се залавям с основите. 
Ще дочакам ли дом? 
 

„Рухване“, Иванка Павлова, Юни 1973 г. 
 

И пак продължава, усещайки болката 
от препъването, от раните по тялото и 
душата, останали от предадените прия-
телства, от несподелените чувства и от 
търсене на себе си.  

Преминават годините в своя си път и 
ние вървим по него уж без цел и посока, а 

все така търсим своята малка звездичка. То, 
нощното небе, е осеяно с много звезди. 
Всяка светеща с различна сила и премина-
ваща като безкраен водопад през мрежите 
на неспирно взиращия се нагоре поглед. 
За да намерим време и сили да прегледаме 
съкровените си желания, да търсим пъте-
ката към тях или да отправим своята 
молитва и не „загрубим сърцата“ си.  

 

Какво ни раздели, приятели от вчера? 
Към своята Голгота ли всеки крачи сам? 
Дали жар-птицата накрая ще намерим? 
С неискрени слова - от гордост или срам – 
 

превръщаме в лъжа случайните си срещи. 
А капе есента и иде зима пак. 
Животът загруби сърцата ни горещи. 
Приятел равнодушен е нещо като враг. 
 

„Молитва“, Иванка Павлова, 18 ноември 1973 г. 
 

Тя е различна – спокойна, дори при-
теснителна, омайваща с текстовете си, а 
когато стане дума за език и начин на пи-
сане – придобива онзи сериозен и дори 
строг вид на първите ни учители. Тези, 
които ни учеха и възпитаваха да бъдем 
добри хора.  

Тя е натрупала мъдростта на изживе-
ните години, като старателно е събрала 
преживяното в своите кратки и по-дълги 
стихове. Текстове, отглеждани с любов, 
безпокойство и с пословично постоянство. 
Сега ни ги поднася като молитва от своя 
олтар, а истината прониква във всяко из-
писано изречение и дори в краткото 
хайку. Превъплъщения тук не намирам, а 
откривам нейния живот. Страхове, терза-
ния, грешки и прошка – всичко, изпл-
акано в тъжни мисли и чувства, старателно 
отдалечени от онзи неизбежен край, който 
чертае смъртта. Тънък усет и несъвсем 
поетична изразност. А то и затова се иска 
майсторство – да пресътвориш света в 
своите изписани с мъка, радост или дори с 
много тъга текстове и със силата на посла-
нието-слово да се превърнат в онази висша 
форма на въплъщение, наречена живот. 
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Вечер си преброявам раните: 
ближа кървавите им брегове. 
Сърцето ми – напукана камбана, 
блъскат яростни ветрове. 
Сълзите се вкаменяват в очите. 
Дните през мене текат. 
С налудничаво упорство опитвам 
от себе си да се отрека. 
Въздухът августовски се нажежава: 
вдишвам огън с разпънати гърди. 
Сънят ме повлича като удавник 
с обезумелите си води. 
 

„Удар в гръб“, Иванка Павлова, 6 ноември 1982 г. 
 

Тече кръвта ми хладна, уталожена. 
Кинжалите на погледите нямат сила. 
Душата ми с кора се е покрила, 
а щастието си за никога отложих. 
Все по-дълбоко враствам като корен 
в започнатото, нежно се преливам 
на плодовете му в кръвта горчива – 
дано са нужни някога на хората. 
 

„Форма на съществуване“, Иванка Павлова,  
17 февруари 1985 г. 
 

Попадайки отново в океана на безк-
райното човешко лутане, дори и да не 
успеем да открием правилната посока, то с 
удоволствие ще се изгубим в нейния свят. 
Така различен, примамлив и интересен е 
той, че едва ли бихме пропуснали въз-
можността да се срещнем с образите в 
него. Критиците със сигурност ще напи-
шат, че словоблудстваме, но дори и да 
бъдат прави в тези си твърдения, то усе-
щането за необичайно изжи-вяване си 
остава у нас и не намираме в тава си лудо 
начинание ни най-малка доза примитив-
ност. Да откриеш в безпорядъка на 
непрестанното лутане несъвместимост на 
съществуването, е не просто припознаване 
на себе си, а откриване на истинската 
същност. С риск медиците да прозрат в 
думите ни шизофренни състояния – то 
това приятно и неподражаемо усещане е 
дар и необикновена способност на мис-
лещите, талантливи и умни хора. 

 

В света на вълци и сърни 
и аз се лутам: търся себе си. 
Съзнавам: сякаш съм съставена 
от няколко несъвместими същества. 
Копнея да открия същността си. 
Дори любовната магия 
бе с толкова различни проявления, 
че ми е трудно да си отговоря 
кога най-истински свободна съм била. 
Среднощ е. Гръмотевици раздират 
небето, дъжд земята дави. 
……. 
Мигът загубва сладостта си.  
Като декор светът изглежда, 
а ролята ми – все по-бедна: 
не ме дарява с пълнота. 
Илюзиите намаляха. 
От новините оглушавам. 
От книгите ме лъха хлад. 
 

Из „Лутане“, Иванка Павлова, 29 август 2021 г. 
 

И няма как да напише всичко това чо-
век, който празно е живял живота си. Не 
криеш влагата в очите, защото е почти 
безсмъртно усещането от докосването на 
„началото и края“.  

Върнете се с нея в рая на детството, по-
седнете смълчано на пейката в градината 
на къщата в Княжево, усетете есенния 
хлад, който се спуска от планината. Няма 
как да не почувствате събрано в шепите си 
онова детство на село, романтичното на-
чало на първите зрели години, пре-
пускането в живота на съзидание и отг-
леждане на дете и мъдростта и зрелостта 
от осъзнаването, че нищо не се повтаря. 

 

Понякога албума стар разгръщам. 
На снимка съм с протегнати ръце 
към храст с малини – едри, зрели, нежни, 
пред чужда, но под наем взета къща, 
с изпълнено с доверие сърце - 
без спомени, без страх и без копнежи. 
 

Сега съм в свой двор и бера малини, 
а шепата ми, пълна с плодове, 
ме връща пак на детството ми в рая, 
богата подир толкова години 
на спомени, копнежи, страхове. 



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2022 

 

90 

 

Докосват се началото и краят… 
 

„Докосват се началото и краят“, Иванка 
Павлова, 1 юли 2022 г. 

 

Проникване и поредно въжделение – 
тя дори ни поканва на разговор със себе 
си… 

Простете за недотам изящните думи, 
простете за личните усещания, но това 
бяха мислите, които ме накараха да чета и 
препрочитам стиховете, събрани като 
безценен дар в „По пътя на тъгата“. Прос-
тете и за дързостта да бъда откровен, дори 
понякога симпатично критичен в своите 
нелитературно издържани думички. За-
щото точно те са онзи своеобразен знак, 
който ни показва, че всичко това е имало 
смисъл да бъде преживяно, написано и 
предадено. И защото в тази мъдрост е 
събрано безценното знание за света чрез 
нас и нашите чувства, за което трябва ти-
хичко и искрено да кажем на Иванка 
Павлова „Благодарим!“. 

 

И все пак странно е, че не познаваме 
душата си до старини понякога… 
На чувствата си сляпо се отдаваме, 
на работата си, на грижи всякакви. 
 

А истината в нас за нас самите 
очаква дълго да я проумеем. 
Зависим от законите ѝ скрити,  
но сякаш се страхуваме от нея. 
 

Нали човекът идва на земята 
следа със нещо свое да остави. 
И жалко за живяното на вятъра, 
че е можал, а малко е направил. 
 

Знам, битието има власт над всеки. 
Светът многообразен ни привлича. 
Едва ли някому е много леко: 
страданието ражда безразличие. 
 

Но болката, че си живял напразно, 
съня прогонва и вгорчава хляба: 
щом дарбата си сам не си опазил, 
не ти е стигнала навярно храброст. 
„Разговор със себе си“, Иванка Павлова, 14 

април 1981 г. 
 

ОПАКОВАНИ СПОМЕНИ В 
ПОЕТИЧНИ СТРОФИ 

 
КРУМ ГЕРГИЦОВ 
 
Адриан Василев познавах като много 

добър преводач от румънски – дейност, с 
която го ползвахме в театъра. Знаех ,че 
пише стихове, но нямах представа какви са 
те. И ето че през 2015 г. той ми подари 
първата си стихосбирка , наречена „Ста-
рото кино“. Тя силно ме впечатли. По-
късно ми даде и друга книга – весели раз-
кази из живота си като моряк „Краставици 
по шлепчийски“. Така в съзнанието ми 
Адриан Василев се открои като един от 
силните автори в  атмосферата  на русенс-
ката литература – тази, която изведнъж се 
насели с много имена непосредствено след 
промените през 1989 г. 

Затова с охота реших  да представя две 
негови нови поетични книги, издадени  
съответно през 2020 г.  – „Идвам от детст-
вото“ и през 2022 г. – „Шепот в рапана“. 
Темите на двете стихосбирки са различни 
– в едната има възпоминания от родния 
край и детството, а другата е изцяло пре-
живявания и срещи с личности в 
битността му на моряк в Морско параход-
ство, а след това 13 години  брегова служба 
в Българско речно плаване – Русе. 
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Макар темите в стиховете да са различ-
ни, тях  ги обединява голямата искреност, 
романтична приповдигнатост в изказа на 
поета, любовта и преклонението, с които 
възпява описваните обекти. Адриан Васи-
лев не се стреми да бъде модерен или 
постмодерен, както днес е модно да се 
пише поезия, нито обременява читателя с 
разгадаването на енигматични метафо-
рични образи, нито е философски вглъ-
бен или разточителен. Словото в неговата 
поезия се лее спонтанно, буйно и дина-
мично, примесено с нотките на сантимент 
и стихията на някаква българска „хара-
мийска“ енергия. Именно тези белези 
оформят облика и стила на неговите сти-
хове – атмосфера, която почувствах още в 
първата – „Старото кино“. Той е поет на 
самобитното, спонтанно и много българс-
ко по дух слово. 

„Идвам от детството“ е книга, насите-
на със стихове, посветени на неговия 
роден град Тутракан, както и на спомени 
от детството му там. Няма поет, който да 
не пише такива стихове – връщането към 
родния край вълнува творците. Те се връ-
щат в миналото си като на разкаяние, като 
на мисъл за пречистване, като на спомен за 
близки хора, които са им помогнали да 
оформят своята нравствено-ценностна 
система. Адриан Василев се връща в ми-
налото със същата идея.  

Но какво характеризира неговото зав-
ръщане, кое прави неговите стихове да не 
звучат в банално-традиционен тон, а да 
имат свой дух и атмосфера? Връщането на 
този поет има своята конкретна автентич-
ност. Той умее поетично да изгради 
образите на светли личности, на свети 
места , на свети обекти от своя роден Тут-
ракан. Именно с тези поетични видения 
от детството е наситена стихосбирката. 
Към  тях поетът се отнася с респект, възхи-
та, с благоговение, трепет. „Край, на край 
света оставен, хляб за господар и роб,/ даже Бог 
да те забрави,/ ще те помня аз до гроб“/ - възк-
ликва поетът в „Роден край“, а в друго 

стихотворение „Реквием за мамо и татко“ 
той изплаква: „Простете, вие, мои стари 
рани, /че толкоз рядко тук за вас се сещам! 
Идвайте понякога в съня ми! И казвайте, ако 
ви трябва нещо!“. 

Силни са стихотворенията, в които се 
разкрива атмосферата на малкия дунавс-
ки град: от нея струи тиха интимност, 
топлота и същевременно се усеща тихият 
повей на реката. Тя е съвсем различна от 
тази на големия, шумен град. И в стихове 
като „Залез над Дунава“, „Къща край шо-
сето“, „Завръщане“, „Роден край“, 
„Дунавски ноти“ и други Адриан Василев 
великолепно гради мириса и аромата на 
този малък град. „Къща край шосето, детст-
вото ми взела,/где са двете сенки? В крехкия 
темел?/Живи ли са тези, дето в теб съм лю-
бил? /Къща край шосето с майчино лице“ /Из 
„Майчино лице/. 

Самият аз съвсем наскоро, през юни, за 
първи път посетих Тутракан. Много ми 
хареса атмосферата на това градче. И мис-
ля, че Адриан Василев високо-поетично я е 
пресъздал. 

Има една група стихотворения, които 
високо ценя, и които оформят автентич-
ната среда на града. В тях  няма описание 
на природни красоти: в тях Адриан Васи-
лев  изгражда поетичните образи на 
символни реликви или незабравими чо-
вешки образи от градчето. Именно те 
придават автентичност на този  град, 
именно те са се запечатали най-трайно в 
съзнанието на автора. Те са онези символ-
ни образи, които са градили в съзнанието 
на някогашното дете или юноша мерило-
то за нравственост, красота, патриотизъм, 
човещина. Такива силни като звучене 
стихотворения са „Старото кино“, „Кам-
баните“, „Жената на рибаря“, „Учите-
лите“, „Дядо Драган“, „Медалите на дя-
до“, „Мама в църквата“ , „Тутраканецът" и 
още няколко стихотворения от този дух. В  
тях самобитната, автентична атмосфера 
на градчето , съставена от природа , лич-
ности, реликви се сливат в общ хомогенен 
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поетичен хор. Това са призраците, които 
вечно ще съпътстват поета и вечно ще 
бъдат мерилото за достоен живот. „Прости 
ми, старо кино, тоя страх/ в предстарческа 
сантиментална глупост: със призраци не 
искам, а без тях,/ без детството не мога да те 
купя!“- финалните акорди на „Старото 
кино“. 

Стихосбирката „Идвам от детството“ е 
дълбоко съкровена поетична книга. Тя 
привлича не само с поетичното майсторс-
тво на Адриан Василев: тя вълнува с духа 
си на смесицата от сантимент и тънка 
чувствителност по спомена за родния 
край, на неприкрито преклонение пред 
неговия дух и история, хора и събития- 
спомена за градчето Тутракан. Това въл-
нение на поета се пренася  и върху 
читателя. 

Посвещението на автографа на Адри-
ан Василев за мен на стихосбирката  
„Шепот в рапан“ гласи :“Понякога и в 
един празен рапан, може да се чуе нещо за 
морето….“! Не нещо, а изблик от емоцио-
нален възглас на сливане със стихията на 
голямата река и морето, от изживявания 
на незабравими мигове с любими колеги- 
„бараби“, както се наричат помежду си 
моряците, от удивление пред мъжестве-
ността и волната душа на моряка – цялата 
тази стихия на мъжката душа е изобразена 
в отделните стихове на книгата. Това са 
стихове за съдбата на моряка – отделен за 
много месеци от семейството си, от роди-
ната си, който се“ скита „ волно по морето 
или реката. И в това пътуване има  толкова 
много преживявания – и мъка, и надежда, 
и удивление от пейзажа на морето или 
реката. Но всичко това се надмогва от онзи 
силен характер на моряка, който застава 
на палубата и предизвиква с характера си 
стихията на морето. „Смъртта ли? Тя е 
курва, капитане! / Поне по тази част не сме 
зелени! Кълне ли се при тебе да остане, / тя 
може през нощта да легне с мене. / Сега играем, 
Капитане! Зная - / и нашите скали ще се от-
къртят! / Ала додето тази песен трае/  и 

двамата със тебе сме безсмъртни“. Това са 
финалните акорди на стихотворението 
„Сиртаки“, посветено на негов колега 
Капитана, за който в послепис Андриан 
Василев пише: „С Капитана се срещнахме 
през 1994 г. в една одимена кръчма, далеч 
от морето. Той беше тежко болен, но като 
разбра, че съм моряк стана и ме покани на 
едно сиртаки. Той игра с пълна чаша на 
челото..“.  

Доста стихотворения имат специално 
посвещение на конкретни личности от 
моряшкия живот на Андриан Василев, 
които негови колеги са му останали за цял 
живот пример на мъжественост, изживя-
ване на достоен живот, пример на 
родолюбие и пълна отдаденост на моряш-
ката служба. В тези стихотворения 
присъства онзи вик, който често може да се 
чуе на корабната палуба: “Стягай плътно, 
връзвай здраво! Тъй било е и когато със 
ковчега Ной е плавал:/Вахта-вахта!“./Из 
„На старите моряци“/. Това са стихотво-
рения, които когато ги четеш буквално те 
стягат за гърлото… 

В днешно време, когато мъжественост-
та понякога е заменена от изтънчена 
мъжка чувствителност или обратно, от 
груба, парадна сила, тази стихосбирка 
изгражда в своята цялостност образа на 
онази мъжественост, която съдържа в себе 
си сила на характера, харамийска  енер-
гия, нежна любов към Жената, способност 
мъжествено да се противопостави на пре-
дизвикателствата на съдбата. Трябва да 
изброя всички стихотворения в „Шепот на 
рапан“, за да покажа  този великолепно 
изграден образ на Моряка, който прекося-
ва с дни морета и реки, който е далеч от 
Итака, но винаги с нея в душата си. И все 
пак нека да посоча няколко такива силни 
стихотворения: „Корабът на времето“, 
Завръщане“, Ех, да можех“, „Краят на 
вахтата“, „Подпалубни мисли“, “Огънят“, 
„Жена“, „Бузуки“ и всичките 43 стихотво-
рения. Силни, мъжествени, почти дей-
стващи на читателя сугестивно, изпълне-
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ни с трагизъм и любов, надежда и вопъл, 
свободолюбие и  така нежна чувствител-
ност. Силно чуваме в тези стихове гласа на 
моряка в поетичния рапан на Адриан 
Василев… ! 

В две стихосбирки Андриан Василев 
поетично опакова своите спомени – по 
детството и родния край, по службата си 
като дългогодишен моряк. А тази му би-
ография му предлага повода да я изкаже в 
спонтанно родени стихове. Затова и за 
финал на моите размисли за тези хубави 
стихосбирки „Идвам от детството“ и „Ше-
пот в рапана“ ще сложа края на неговото 
стихотворение „Опаковане на спомени“: 
„Отплава Белият ни кораб. / Не ми се спи! 
Налей отново! Да спят отплавалите хора! Аз 
спомени опаковам!/“. 

Художественото оформление на кни-
гите е дело на художниците Симона 
Гвоздейкова, Красимир Христов, редактор 
на „Идвам от детството“ е поетът, истори-
кът и журналистът Живодар Душков. И 
двата поетични сборника са издадени от 
издателство „Авангард принт“- Русе, с 
управител Светослав Гиндянов. 
                                                                                     
Крум Гертицов за: 
 

Адриан Василев, Идвам от детството. Стихове. 
Редактор Живодар Душков. Изд. Авангардпринт. 
Русе, 2020 г. 

Адриан Василев. Шепот в рапан. Стихове. Изд. 
Авангардпринт. Русе, 2022 г. 

ФИЛОСОФИЯ   

И ОБЩЕСТВО 
 

ПАМЕТ 
 

НАСТАВНИЦАТА6 
 

ВАНЯ ЙОРДАНОВА 
 

Беше топъл октомврийски ден. Слън-
цето все още напомняше за себе си, нежно 
погалваше земята и тутакси се скриваше 
зад някой облак. Есента отдавна бе настъ-
пила, а красивите й килими вече се стелеха 
в краката на плевенчани. Леко хладният 
полъх на вятъра караше хората да бързат 
към вкъщи, притеснени, че ще довее по-
редните дъждовни облаци. Есенните 
дъждове бяха чести и продължителни. 

 Въпреки времето навън, в сърцето на 
Анастасия Димитрова грееше силно 
слънце. То обещаваше да топли през всич-
ки сезони не само нея самата, но и младите 
момичета, които тепърва щяха да се до-
коснат до него. Течаха последни 
приготовления в малката килия на  църк-
вата „Св. Николай”  и младата учителка 
нямаше търпение да посрещне първите си 
ученички. Подреди старателно малките 
дървени масички и скамейки, сложи върху 
тях пясъчни сандъчета. В единия край на 
класната стая постави своя стол, а в другия 
постла дебела шарена черга – да напомня 
за българщината и духа, който ще витае 
между тези четири стени.  

 Развълнувана беше и леко притеснена. 
Образованието, което беше получила в 

Калоферския манастир и именитите прос-
ветители, при които се беше учила дълго 

                                                                        
6 Разказът е вдъхновен от биографията на пър-

вата българска светска учителка Анастасия 

Димитрова /1815 – 1894/ 
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време, й даваха надежда, че малкото пла-
мъче в нея ще запали голям пожар сред 
народа. Малката искрица светлина, нужда 
за да покаже правилния път на българите 
в тези толкова тъмни времена. Знаеше, че 
няма да бъде лесно, но беше готова да се 
изправи срещу всеки, опитал се да потуши 
пожара.  

- Анастасия! Анастасия! – дълбок и 
плътен мъжки глас извади младата учи-
телка от унеса.  

- Тук съм, Ваше преосвещенство! – про-
викна се младата жена, за да може да се чуе 
чак в двора на църквата. 

- Ааа, ето къде си била, момиче! 
- Че къде другаде да бъда? – тихичко 

прошепна Анастасия. 
- Така е, така е. Притеснена ли си, чедо? 

Недей, че гласът ти ще затрепери! А тези 
момичета се нуждаят освен от знания, и от 
увереност, че самите те ще се справят! – 
кротко се усмихна и нежно погали своята 
възпитаница по главата. 

 

Епископ Агапий беше противоречива 
личност сред своите съграждани. Едни го 
уважаваха и следваха сляпо в борбата му за 
народно просвещение и разпространение 
на българското слово. Други обаче не при-
емаха едноличното му вмешателство в 
образователното дело в града. Владиката 
приемаше и затишието, и бурите за част 
от тази свещена борба и минаваше през 
тях със същата увереност и непоклатимост, 
която сега вдъхваше на първата учителка 
по българските земи. Въпреки това идеята 
за откриване на първото българско деви-
ческо училище бе посрещната с 
въодушевление от градските първенци и 
обикновените хора. Не беше нужно много, 
за да бъде убеден народа, че момичетата 
също трябва да се образоват. Какъв при-
мер ще даде една неука майка на своето 
дете? Как слепецът ще води зрящия по 
неговия път? Нима ще го остави и той да 
се лута в тъмното? Поривът към знанието 
бързо завладя както заможните българи, 

така и по-бедните и стигна чак до сирома-
сите.  

- Идват! Да ги посрещнем, както подо-
бава! 

Тишината на църковна килия избяга 
през малкото процорче и на нейно място 
бързо се настани приятна глъчка от раз-
вълнувани детски гласове. Първите 
ученички на първата учителка вече бяха 
на прага на класната стая. Вече нищо не 
можеше да спре процеса, който още май-
ката на епископа беше започнала. Още от 
първата си среща с малката седем-
годишна Анастасия, достолепната дама, 
майка на епископ и уважавана и обичана 
сред миряните в епархията, вижда в детето 
буден дух и ум, способни да достигнат и 
завладеят българската просвета. Евгения 
не се беше излъгала в силата на младото 
момиче и дългогодишните грижи и отда-
деност, днес щяха да дадат своите плодове.  

- Добре дошли, чада мои! Днес вие 
прекрачвате прага не само на малката 
класна стая, но и на новите знания. Вашата 
учителка, Анастасия Димитрова, ще отво-
ри за вас вратата на познанието, дръжте я 
отворена и за други след вас и никога не я 
затваряйте!  

Момичета се учеха бързо, с голямо же-
лание. Започнаха от четмо и писмо, 
изписваха буквите и цифрите върху пясъ-
ка в сандъчетата. Усърдно и с много любов  
ден след ден младата даскалица поставяше 
основите на своето просветно дело. Блясъ-
кът в очите на нейните ученички я 
зареждаше с неимоверна сила и с радост 
тя утоляваше жаждата им за нови знания. 
Деца на бедни и богати, на просветени и 
неуки прииждаха от целия град, а по – 
късно и от всички краищата на български-
те земи.  

- Ти внасяш уют и хармония в учение-
то, Анастасия. Децата и техните родители 
те обичат. Майка ми щеше да се гордее с 
теб! 

- Кара Даскала Богоозарената, скъпата 
Ви майчица, не дочака да види с очите си 
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сбъдването на нейната мечта. Тя милееше 
за българското и гореше в желанието си да 
се създаде девическо училище и за българ-
ските момичета.  

- Запали тя огъня и в твоето сърце, че-
до! Не й стигна живот да види, но нашето 
дело ще я обезсмърти!  

Така говореше епископ Агапий при 
всеки сгоден момент и подклаждаше все 
повече и повече пожара в младата учител-
ка. 

 

Минаваше си времето. Дните се ниже-
ха като на огърлица. Малката килия в 
църквата „Св. Николай”  кънтеше от мла-
ди момичешки гласове, които с радост 
повтаряха след своята учителка всичко 
научено. Те в едно повтаряха прочетеното 
в наустниците и псалтирите, църковната 
литература, както и уроците  в часовете по 
нравоучение.  

- Добър вечер, Наставнице! – поздрави 
я със сведена глава и едва доловим глас 
Марта Попхаджиева.  

- Добър вечер, Марто! Добре си ми 
дошла. Какво те води у дома? 

- Аз, така правичката да започна, дош-
ла съм да ти кажа, че Яна няма вече да 
идва да се учи. – тихо промълви бедната 
жена и едва погледна Анастасия в очите. 

- Защо така, Марто? Сторила ли съм ви 
нещо, кажи? Обидих ли ви? Яна много 
добре се учи! 

- О, не, Наставнице, не говори така! Яна 
толкова те обича и само за теб и уроците 
говори. Но не можем вече да си го позво-
лим. Срам ни е все с празни ръце да ти я 
пращаме нашата Яна.... 

- Защо си мислиш, че аз в ръцете гле-
дам, Марто? Аз гледам в очите! Там е 
истината, там виждам аз своята отплата. 
Онова малко пламъче, което пред мен се 
превръща в необуздан пожар. С него мои-
те ученички ми показват, че съм на прав 
път, а докато е така, всяко усилие си зас-
лужава! 

Топла усмивка се разля по лицата на 
двете жени. По-младото, с по-будните и 
изпълнени с надежда очи, грееше с такава 
любов и преданост, че успяха да успокоят 
свитото майчино сърце.  

Наставница Анастасия леко затвори 
вратата след неочакваната си гостенка и с 
дълбока въздишка се замисли за всички 
млади момичета, които от немотия не 
можеха да тръгнат по пътя на просвеще-
нието. Поклати тъжно глава, изтри 
скришом една сълза и бързо затършува 
нещо в стаята. Прегледа с любопитство 
новите книги на български език, донесени 
от епископ Агапий. След около час даска-
лицата смирено загаси пламъка от 
горящата свещ, но си легна и заспа с два 
пъти по-силен огън в себе си и от преди. 

На следващата сутрин, много рано 
пред заниманията в училището, Анаста-
сия притича под дъжда и потропа на 
вратата на владиката. Той беше един от 
най-ранобудните в града и учителката 
знаеше, че ще го намери заровен в книгите 
му. 

- О, Анастасия! Влез, влез! Видяла си, 
мисля, книгите, които бях оставил за теб. 
Ще има и още, разбира се, и всичките на 
български език, та да четеш на твоите уче-
нички. И граматики, и нравоучения.... 
Даже дори и в момента заделям по не-
щичко, пък каквото не достига, е, все ще се 
изнамери, нали? – всичко това владиката 
говореше, докато се суетеше из стаята, в 
която прекарваше най-много време.  

- Да, Ваше Преосвещенство, намерих ги 
и до късно ги преглеждах. Благодаря Ви! 
Но аз съм дошла за друго. 

- А, така ли? Седни, седни! Казвай тога-
ва! Какво те води при мен в ранни зори? 

- Знаете, че не деля децата на бедни и 
богати. Това не е важно за мен, всички в 
моята учебна стая са равни. Но докато 
заможните и знатни българи изпращат с 
готовност и без проблеми своите момиче-
та, за да се учат, има и такива семейства, 
които от срам , че няма с какво да се отпла-
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тят, са принудени да лишат момичетата си 
от правото им да се учат. Това не е ли тъж-
но?  

- Тъжно е, разбира се! Но какво предла-
гаш да направим? 

- Нека съберем в общината всички 
първенци на града и да ги измолим да 
дарят средства, с които децата на бедните 
семейства да могат да се обучават и .... 

- Да ги измолим ли? Градските първен-
ци в общината да съберем казваш? Мо-
миче, тези работи не стават така! Не става с 
молене. Молитвите са за църквата, дете! 
Ще трябва да ги убедим, но не само с ду-
ми, а и с действия. Пък и защо в общи-
ната? Нека свикаме църковното насто-
ятелство също. В храма словото има по-
голяма тежест. 

Замисли се Анастасия върху думите на 
своя благодетел. Действия? Нито думите, 
нито действията й бяха чужди. Нима само 
на думи откриваш девическо училище? 
Не, трябва и да го сториш. За тези няколко 
месеца непоклатим труд, пропит с толкова 
любов и вяра, Анастасия подхрани не 
малко надежди и беше сигурна, че скоро 
те щяха да прераснат в нещо много по-
голямо.  Времето прекарано в учение в 
Калоферския манастир „Въведение Бого-
родично” даде на младото момиче както 
много знания, така и я срещна с взаимоу-
чителската методика на образование. Учи-
телят Рано Попович отворил нови хори-
зонти пред будното момиче и я потопил в 
тайнството на преподаването. Малко по 
малко всеки ученик приел ролята на учи-
тел и се превърнал в светило за учащите се 
след него. Така и Анастасия умело от най-
крехка възраст знаеше как да запали фи-
тила на свещта пред себе си. Поемаше 
пламъка и в най-подходящия момент и по 
най – правилния начин го пренасяше 
напред и напред. Днес беше настъпил 
деня за истински действия, които да гово-
рят повече и от най-горещите думи.  

- Какво мислиш, че ще постигнеш, 
Агапий? Училището се посещава. Моми-

чета се учат, а на нашата учителка се пла-
ща добре.  

- Учебната стая се пълни, това е така. 
Има достатъчно момичета, които получа-
ват своето образование. Наставница 
Анастасия води уроци и от светски тип – 
учи ги на география, история, аритметика. 
Но защо да се радваме на малкото като 
можем да празнуваме с повече? Това ли 
беше нашето дело? До тук ли ще спрем? 
Трябва да има образование за всички! 

- Агапий, как ще обясним тези харче-
ния в нашата църква? Народът ще се 
вдигне и ще пита: „Като нямат пари, къде 
са тръгнали?” Първенците ще си вземат 
момичетата, че за другите някой друг 
плаща.... 

Тези и още много тежки думи се изка-
заха в онзи ден, на онова събрание в 
светата обител. Плашеха се в църковното 
настоятелство, че ще разпалят недоволство 
сред народа. Чуваха се гласове един през 
друг, почти не се изслушваха. Тази глъч 
беше способна да уплаши и най-силния 
мъж сред множеството, но насред силните 
се изправи една малка, крехка и плаха 
фигура. Имаше ли глас тази фигура да 
надвика мнозинството? Имаше ли сили , 
за да защити себе си и доверието на ней-
ните ученички. Още с първите стъпки 
Анастасия Наставница привлече внима-
нието на събралите се мъже. Всички 
присъстващи впериха в  нея поглед в очак-
ване и запазиха тишина. 

- Уважаеми църковни настоятели, изс-
лушах с търпение какво имахте да 
споделите. И ви разбирам. Разбирам стра-
ховете ви. Разбирам притесненията ви. Но 
стига сме се страхували! Делото ни е свято 
и иска да достигне до всички. До всеки 
дом, до всяко сърце с желание да го прие-
ме като свое. Питате как ще сложим 
заможните ученички редом с тези, които 
нямат с какво да си платят? Срам ли е то-
ва? Обида? За златни грошове ли градим 
училища, наука? Или златото идва после, 
заедно с науката? По мое мнение всяко 
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дете има право да се учи и всяко дете може 
да предаде наученото. Ами, ако по-
големите и по-напреднали момичета учат 
по-малките? Ами после те на свой ред 
предадат знанията си на по-малките от 
тях? И после отворя свои класни стаи, че 
дори и училище? Какво ще получи? Вери-
га, уважаеми! Верига със здрава брънка. 
Там ще бъде нашата сила като народ. И тя 
ще е безценна и за бедни, и за богати. Не 
искам милостиня за тези момичета, а да им 
дадем надежда. Способни ли сме на това?  

Думите ехтяха и стигаха гърлата като 
желязна десница. И сред общата тишина, 
където вече нямаше място за капчица въз-
ражения, Анастасия Димитрова прие 
мълчанието за съгласие и веднага пое по 
пътя на делата. 

Много скоро веригата се задейства. 
Брънка по брънка тя стана все по-дълга и 
все по-всеобхватна. Ученички учеха уче-
нички, разливаха просветното дело из 
всички български земи както по градовете, 
така и по селата. Светските науки завладя-
ваха все повече училища, които раждаха 
нови и будни радетели на просветата.  

Анастасия Димитрова, първата българ-
ска учителка, поемаше с гордост всяка 
глътка въздух и уверено пробиваше пътя 
на своите будни ученички. Вратата на 
дума й беше винаги отворена за всяка 
девойка, която иска да се учи. Наставница-
та отъпка трънливите пътеки, но имаше 
още много път да се извърви.  

- Майка ми не се излъга в тебе, чедо! То-
зи огън е живял винаги в гърдите ти. 
Трябваше му само малко време, за да се 
разпали!  

- Това е само началото, Ваше Преосве-
щенство! Само началото..... 
 

СЪРЦА, КОИТО ИЗГАРЯТ  
 

ИВАН СЕВЕРНЯШКИ 
 

ПЕЙО ЯВОРОВ 
 

Роден е на 1 януари 1878 г. в Чирпан ка-
то Пейо Тотев Крачолов и умира на 29 
октомври 1914 г. в София. 

Годините идват и си отиват, но те нямат 
значение, когато става дума за някои лич-
ности. Такава личност е Пею Яворов. Поет 
символист и революционер, войвода на 
Вътрешната македоно-одринска револю-
ционна организация. Без съмнение, той е 
един от най-големите български поети на 
XX век, като това определение далеч не 
изчерпва сложната му личност. 

Дали той идва при нас, или ние се връ-
щаме при него, морни, задъхани, преси-
тени от моторния шум на времето… Във 
всеки той е оставил по нещо от своята чиста 
горест, от своята нежност и във всеки е въз-
кресил по една любов към земята, към едно 
диво възраждане на природата, към въз-
дишките потайни на цветята, към тру-
женика селяк и неговите болки и радости, с 
непосилната орис да тегли… Яворов идва с 
хайдушките си копнения и топлия си ли-
ризъм и ни води по незнайните пътеки на 
борбата. А залезът на слънцето спомня за 
нещо свидно и родно, за една песен „през 
сълзи“, скрила силата на „народ-мъченик“, 
народ-изгнаник. Местен последователно 
като пощенски служител в Скобелево и 
Сливен, Стралджа и Анхиало, Яворов е 
свидетел на несретния живот на арменски-
те бежанци, копнеещи по своята родина… 

Той идва с крилатата си поезия да ни 
отнесе „отвъд най-смелата мечта“, за да 
усетим свръхземен студ, свръхземна жажда 
и сред вихър и мъгли с размахани криле ни 
връща нови на земята, непобедени от злия 
демон, преминали „високо над праха“. 

Той носи своите „болни теменуги“ през 
целия си живот, сред тръни сънува пръсти 
нежни на добра ръка… Неговите „сенки“ и 
сега крещят за малко светлина в очите на 
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любимата… Неговият живот е видение под 
„небе-куршумена безкрайност“, „море в 
най-чистата стихия“, „сияние вълшебно“… 

И досега не зная Яворов ли идва при 
нас, или ние отиваме при него, през годи-
ните, през миналото, в нашето бъдеще, в 
твоя „спасителен ден“, или безплътният му 
дух ни люлее от люлката… 

 

ГЕОРГИ СТАМАТОВ 
 

Роден е на 25 май 1869 г., Тираспол, 
Молдова, бивша Руска империя; уми-ра на 
9 ноември 1942 г. в София Българин по 
произход, съдия по професия, сатирик в 
литературата, Георги Стаматов цял живот 
има горчивата съдба на човек, който смъква 
пъстрата карнавална маска на едно натру-
фено общество, за да го покаже в цялата му 
позорна голота. И уморен от духовното му 
падение, от безкрайните му тъмни афери и 
подлости, от скрупули, сделки и изневери, 
да избухне в неукротим гняв и да го заплюе 
направо в лицето. 

Баща му е бил съдебен следовател, по-
късно председател на Върховния касацио-
нен съд в София и министър на право-
съдието. Творчеството на Стаматов е про-
дължение на реалистичните традиции, 
създадени в нашата белетристика от Любен 
Каравелов, Иван Вазов и Алеко Констати-
нов. То е дълбоко самобитно и оригинално 
по форма и съдържание, по художествен 
стил и език. Саркастичното му перо безпо-
щадно смъква фалшивите одежди, с които 
е покрита безнравствеността на живота и 
ни показва неговата жестока правда. 

Крилатите мисли на Стаматов особено 
остро разкриват усещанията му за пътя на 
България и българите в трудните времена 
на национално съзряване: „Народ, който 
има Ботев – няма да загине!…“ – А какво 
правим, за да бъдем достойни да произна-
сяме името му… 

* Аз търся човек… и обичам даже вас – 
затуй ругая – инак отдавна бих счупил 
писалката… 

* Аз съм доволен от положението си – не 
и от положението… 

* Не ми се живее тук – но тука искам да 
умра, даже руган. Тука съм нещо. 

* Нима ветеринарен лекар не може да 
обича музика?… 

* Аз съм доктор, пиша горчиви рецепти. 
Вън от практиката се възхищавам на Шели. 

* Да, аз съм нещо в България и сега и 
още повече като умра. И не с произведени-
ята си, а като човек. 

* Мъчно ми е, срам ме е, че сме такива – 
и пак обичам България. 

 

ЗЛАТОРЪКИЯТ МАЙСТОР 
 

За поколенията не са запазени точните 
черти на образа му. Художниците възста-
новяват профила на Кольо Фичето при-
близително – по единствената фотография, 
направена на погребението му в Търново 
през 1881 г. Подробности от биографията 
на този истински гений, излязъл от недрата 
на народа, не са надживели непредвидли-
вите му съвременници. Останали са по 
българската земя творения на неговия са-
мобитен ум и златни ръце. Те все още 
живеят като най-хубав паметник на ненад-
минатия майстор. Беленският каменен 
мост, къщата с маймунката, конакът и ня-
колко църкви във Велико Търново, 
покритият мост в Ловеч, сградите на Пре-
ображенския и Плачковския манастири, 
мостът на река Росица в Севлиево, църквата 
„Свети Никола“ в Дряново, осмостранната 
чешма в двора на Соколския манастир. 

Човек и сега може да се удиви от тях: как 
е могъл в непрогледната тъма на робството 
да се извиси такъв голям талант, архитект – 
самоук, роден строител, от чието умение са 
били поразени мнозина европейски пъте-
шественици... 

Никола Фичев се е родил през 1800-та 
година в китното градче Дряново, някъде 
из бедните му покрайнини. Останал от 
рано сирак, още десетгодишен той тръгнал 
подир земляците – зидари, да учи занаят. 
Бил дърводелец, учил се при марангози да 
моделира дърво, по-късно работил с албан-
ски каменоделци, с брациговски майстори  
и италиански строители. Странствал и 
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строил не само в българско, но и във Влаш-
ко, та дори и в Цариград. Диплома от 
„академията на живота“ не получил, но 
„изпитите“ издържал отлично. 

Общуването с простите дюлгери, орачи 
и копачи закрепило обичта му към родно-
то. Тази обич го завела през 1835 г. при 
Велчо Атанасов – Джамджията. Въстанието 
не успяло. Кольо Фичето едва се отървал, 
но продължил да вярва още по-силно в 
свободата. По мостовете, по чешмите из-
вайвал от камък лъвове и орли – символи на 
свободния български дух. 

Носел се просто и чисто, почитан бил от 
мало и голямо заради майсторлъка му, 
дори и от турската власт. 

  Като легенда се разказва как управите-
лят на Дунавския вилает, като решил да 
построи мост над Янтра, повикал прочутия 
майстор при себе си и му дал къс срок да 
даде отговор. Кольо Фичето се затворил сам 
за една седмица и изготвил от восък модел 
за бъдещия мост, направил сметка и за 
стойността на строежа. Пашата се учудил: 
„Възможно ли е да се построи за толкова 
малко пари!“ Отговорът става девиз на 
потомците: „Паша ефенди, ако моста на 
Бяла не направя по терка си за 700 000 гро-
ша, вземете ми главата! 

Още веднъж заложил главата си той. 
Когато руските войски минали Дунава към 
Балкана спрели в недоумение пред новия 
каменен мост: „Ще издържи ли тежките 
топове и обозите?“ Майсторът се зарекъл: 
„Ще стоя долу под моста, докато мине ця-
лата войска!“ 

Истинският майстор знае цената на ра-
ботата си. В задъхания градеж на нашето 
бъдеще Кольо Фичето е един образ, който 
се превърна в символ на трудолюбие и та-
лант, всеотдайност и отговорност. 

 

УСТА КОЛЬО ФИЧЕТО 
 

Отдавна управителят на Дунавския ви-
лает – Мидхат паша, беше намислил да 
вдигне мост на река Янтра при Бяла. Той 
вече познаваше Уста Кольо, но реши да 
изпита всички свои поданици. „Давам го-

ляма награда на оня, обяви пашата – който 
ми направи за три години мост, който да не 
струва повече от 3 милиона гроша!“ 

Майсторът научи тая новина. Дигна се 
от Търново, отиде в Бяла и огледа мястото. 
Взе калема и пресметна. Още същия ден 
прати хабер на Мидхад: „Паша ефенди, 
ако мостът на Бяла не направя по терка си 
за 700 000 гроша, вземи ми главата!“  

Мидхат паша получил писмото и щом 
го прочел викнал високо: 

- Този пъл башка луд!... Аз не обичам 
шегите – доведете го тука! 

След два дни Уста Кольо Фичето оти-
шъл в Русе. Явил се при пашата и свалил 
големия си калпак 

– Вярно ли е туй, дето са писали в пис-
мото? - строго запитал Мидхад. 

– Вярно е, паша ефенди! 
– Помисли си малко, имаш още време! 
– Няма какво да мисля, пък и време за 

губене нямам... 
– Добре! – отсякъл пашата. - Ако не нап-

равиш моста по твоите условия, главата ти 
ще взема! 

Запретнал пак ръкави Кольо Фичето и 
вместо за три, само за две години и няколко 
месеца дигнал моста при Бяла. Баш майс-
тори идвали и гледали как се строи мост, 
без да се изчислява и мери със сметачна 
линия и нивелир, без да се употребява ци-
мент, шпунтови обръчи и сонети. Изумен, 
Мидхат паша го повикал и му казал: 

– Ербап майстор си, Кольо, ербап! Аллах 
ти е дал златни ръце, дал ти е скъпоценен 
ум... Халал да са ти тия два ордена. В благо-
дарност и награда – харизвам ти земята от 
Търновското шосе, което води за Самоводе-
не, до река Янтра! Всичката тая земя за тебе 
оставям... 

Като легенда днес звучи приказката за 
великия майстор Кольо Фичето. Затова 
признателните търновчани са поставили 
на гроба му паметна плоча за вечни време-
на: „Тукъ почива прахъ на Коля Фичето. 
Роден на 1800. Умря на 1881 ноември 15“. 
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АРМЕНСКОТО ПРИСЪСТВИЕ 
В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ 

 
ХАЧИК ЛЕБИКЯН 
 
Арменците са от тези малочислени на-

роди, които, въпреки древния си 
произход, съществуват и до днес. От вави-
лонците, асирийците, дори и от старите 
египтяни не е останало и следа, а армен-
ците, съвременници на тези народи, 
съществуват и до днес. По произход ар-
менците принадлежат към арийската раса. 
Според гръцки и римски историци ар-
менците, предвождани от главатаря си 
Армениус (Арам – според арменски исто-
рици) се заселили в Кавказ. Най-старото 
название на страната им е Наири – назва-
ние на географска област, което в превод 
означава „Страната на реките”. По-късно 
(ХІ в. пр. н. е.) се среща наименованието 
Урарту, което произхожда от името 
Арарат, където, според Библията, е спрял 
Ноевият ковчег. Арменците се наименуват 
Хай, по родоначалника на име Хайк, счи-
тан за правнук на Ной и основател на 
първата арменска династия.  

Поради опустошителни войни и чуж-
ди нахлувания значителни маси от 
арменския народ са принудени през веко-
вете да напускат родните си краища. На 
територията на историческа Армения се 
кръстосват важни военностратегически и 
търговски пътища. Преселническите по-
тоци в други страни образуват отделни 
колонии и така задълго запазват нацио-
налния си облик, бит, обичаи и нрави. 
Когато намерят в някои страни благопри-
ятни условия за своя икономически и 
национално-културен прогрес, тези ар-
менски колонии просъществуват цели 
столетия и стават неразделна част от исто-
рията на страните, в които са основани. 

Арменци емигрират в Полша, Русия, 
Холандия, Египет, дори в Индия – Калку-
та, Бомбай, Мадрас.  

Достоверни сведения за установяване 
на арменци на Балканите срещаме в V в. 
От гледна точка на причините, които го 
предизвикват, и времето, в което се реали-
зира, преселването може да се раздели на 
три периода: византийски (V-ХІV в.), ос-
мански (ХV-ХVІІІ в.) и турски (края на ХІХ 
в. и началото на ХХ в.). 

От 428 г. Източна Армения е васална на 
Персия и се управлява от назначени на-
местници. В средата на V в. персите се 
опитват насилствено да наложат зороаст-
ризма (огнепоклонството) над християн-
изирания през 301 г. арменски народ. Ул-
тиматумът на Персия е: отричане от 
християнството и признаване на върхо-
венството на Персия. Тогава арменците, 
начело с княз Вартан Мамигонян и князе-
те-феодали (нахарири) организират 66 
хиляди войници. В сражението на 26 май 
451 г. на Аварайското поле Вартан Мами-
гонян е убит и арменската войска е 
победена.  

Този ден, в който 1036 воини загиват в 
защита на свободата и християнската вяра 
е един от най-почитаните празници на 
Арменската апостолическа църква. След 
продължителни битки и въстания срещу 
Персия, начело с племенника на Вартан 
Мамигонян – Вахан Мамигонян, Армения 
постига полунезависимо положение – 
запазва своето вътрешно самоуправление 
и християнската си религия. Но в 509 г. е 
наложена върховната власт на Персия в 
Източна Армения. 

Двама арменски князе - Артаван и 
Клиенес, минават с полковете си на визан-
тийска страна и император Лъв І (457-474) 
ги настанява около гр. Никия (днес Ниш). 
Така започва първата вълна от заселвания 
на арменци на Балканите. 

Западна Армения в 536 г. е превърната 
от византийския император Юстиниан 
(527-565) в една от провинциите на Визан-
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тия. През 542 г., по време на поредната 
персийско-византийска война, която се 
води на арменска територия, значителен 
брой арменци преминават на византийска 
страна и Юстиниян ги заселва в Констан-
тинопол, Тракия и Македония. Импе-
ратор Маврикий (582-602) води политика 
на принудително преселване на арменски 
князе с конниците им в Тракия, за да за-
щитават северните граници на империята 
от славяни и авари.  

Първото голямо прехвърляне на ар-
менски войски на Балканския полуостров, 
към бреговете на Дунава, става, както сви-
детелства арменският историк Себеос, 
през последната четвърт на VІ в. През 582 
г., когато аварите преминават Дунава и 
нападат Византия. Императорът заповядва 
да съберат цялата конница на Армения, 
заедно с князете-нахарири, да ги въоръжат 
и изпратят в земята на тракийците срещу 
врага до брега на голямата река Дануб 
(Дунав). След войните византийските 
власти пречат с всевъзможни средства на 
арменците да се завърнат в родината. Те се 
разпръскват по балканските земи, образу-
ват селища. Най-големите арменски 
военни колонии са разположени на тра-
кийска територия.  

През VІ в. арменците са преобладаващо 
мнозинство във византийския гарнизон 
във Филипопол.  

Византийските императори продължа-
ват тази политика. Те подлагат на масови 
репресии и принудително преселване 
еретиците-павликяни. 

Павликянството е социално-религи-
озно движение, зародило се в Армения в 
края на V в., като реакция срещу гнета на 
феодалите и Църквата. Това дуалистично 
движение отрича повечето християнски 
догми. Предполага се, че дължи името си 
на арменеца Бохос (Павел) от Самосата, 
основател на тази ерес. За изкореняване на 
ереста и наказване на последователите й 
византийските императори употребяват 
огън и меч, а арменското духовенство ги 

анатемосва и изпраща масово на заточе-
ние. По нареждане на Лъв V, през 817 г. 
голяма група е заточена в Тракия. След 
като византийската армия разгромява 
полковете на въстаналите павликяни през 
843 г., императрица Теодора прехвърля в 
Тракия много голяма група от тях, както 
разказва хронистът Теофан Изповедник. 
Благодарение на подкрепата на павликя-
ните, които въстават в Константинопол, 
хан Крум успява да превземе Тракия в 813 
г. След победата си при Адрианопол (Од-
рин) и Аркадиопол (Люлебургас) хан 
Крум преселва в България хиляди плене-
ни византийски войници и 50 хиляди 
местни жители, значителна част от които 
са арменци. От тях произхожда Василий 
Аршакуни – бъдещият византийски им-
ператор Василий І, основател на 
Арменската династия. Василий І през 872 
г. и Йоан Цимисхий (също арменец по 
произход) през 969 г. водят упорита война 
срещу еретиците-павликяни и ги пресел-
ват насилствено във Филипопол, Мизия и 
Македония. Така се зараждат арменски 
колонии. Те постепенно се асимилират 
сред българите, но мнозина запазват рели-
гиозното си различие от православието. 
През османското владичество възприемат 
католицизма, тъй като папата им осигуря-
ва известна защита. От арменско потекло е 
цар Самуил. Арменският историк Степа-
нос Асохик, негов съвременник, отбелязва, 
че Самуил и братята му Арон и Давид с 
арменските си полкове въстанали срещу 
своя братовчед Василий ІІ и минали на 
българска страна. 

След монголското господство през ХІІІ 
в., в 1380 г. Армения попада под османска 
власт, а през 1555 г., в резултат на избухна-
лата война на Турция с Персийската 
империя и сключения договор, тя е разде-
лена на Западна (Турска) и Източна 
(Персийска) Армения. 

През ХІІ-ХІV в. арменски колонии има 
в София, Битоля, Охрид, Варна, Търново. 
По-новите заселници оставят ясни дири и 
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в топонимията на страната – названията 
на някои селища свидетелстват за техните 
основатели: Арменори, Ерменско, Ерме-
ново в Леринско, Арменохор в Битолско, 
Арменица в Рила, Арменово и Ерменлуй в 
Никополско, Армените край Габрово, 
Армянковци в Тетевенско, Ерменлии око-
ло Добрич, както и гр. Павликени и селата 
Горно и Долно Павликени.  

Корените на богомилството, възникна-
ло на българска почва трябва да се търсят в 
павликянството. Макар и по-умерено, 
богомилството повтаря в много положе-
ния павликянството. От Тракия богомил-
ството прониква в Константинопол и се 
разпространява в Армения при разселва-
нията на българи в тази страна, пред-
приемани от византийските императори 
след падането на Първото българско царс-
тво. 

Втората вълна преселници идва по 
българските земи през ХVІ – ХVІІІ в. Турс-
ките султани заселват в българските земи 
арменци от Молдова в Тракия, от Полша в 
София, Русе и Шумен. Няколко потока 
арменци, подгонени от татарите в Крим 
също се преселват тук. Идват бежанци от 
Персия, след турско-персийските войни от 
Западна Армения, подгонени от войнст-
ващи кюрдски племена. Те се заселват в 
Одрин, 

Пловдив, Ямбол. От турските извори се 
установява, че мнозина арменци тук през 
ХVІІ в. са търговци, занаятчии и държавни 
чиновници. 

Арменците от втората вълна остават 
трайни следи. Почти във всеки град, 

където се заселват построяват църкви 
или закупуват гръцки църкви и ги преуст-
ройват в съответствие с арменските 
канони, откриват килийни училища, зах-
ващат се с търговия и занаяти.  

Освен най-голямата арменска колония 
в Пловдив, такива се създават и в Русе, 
Търново, София, Варна, Шумен, Бургас, 
Разград, Стара Загора, Хасково, Силистра, 
Добрич, Ямбол. 

По сведения на руския географ-кар-
толог В. Тепляков, през третата четвъртина 
на ХІХ в. в българските земи живеят 141 822 
арменски преселници. Те заемат трето 
място сред 10-те немюсюлмански народи, 
след българите и гърците. По сведения на 
руския вицеконсул във Варна А. Олхин, 
през 1863 г. броят на арменските къщи в 
някои градове приблизително е: Шумен -
170, Русчук – 150, Варна – 140, Силистра и 
Пазарджик – по 50. Епископ Петър Богдан 
Бакшич пише,че през 1640 г. в Русе има 200 
къщи с повече от 1 000 души арменци  

Третата вълна арменци идват в Бълга-
рия след Освобождението. 

През 1894 – 1896 г.султан Абдул Хамид 
ІІ организира погроми над арменците в 
Западна Армения, когато са избити 300 
хиляди души. В България се отслужват 
панихиди за жертвите, на митинги се гла-
суват телеграми до английската кралица и 
руския цар „за спасяване на западните 
арменци от турския меч”. Българските 
кораби „България” и „Борис” ги превозват 
безплатно от Истанбул до Варна и Бургас. 
От август до октомври 1896 г. в България 
пристигат повече от 14 хиляди бежанци. 

Други хиляди, заплашени от изтребле-
ние в Македония, едва успяват да 
преминат границата. България посреща с 
отворени обятия около 20 хиляди бежан-
ци, предоставя им облекло, храна, 
подслон, превозва ги безплатно по желез-
ниците.  

На гара Стралджа поетът-телеграфист 
Пейо Яворов се запознава с техните стра-
дания и написва безсмъртната си елегия 
„Арменци”. Последните масови преселе-
ния на арменци у нас са от 

Геноцида през 1915 г. и в края на 1922 г., 
когато бушува Гръцко-турската война. 
Въпреки че самата тя е пострадала от нас-
коро отшумелите войни и страната е 
пълна с българи-бежанци от Беломорието, 
Тракия и Македония, България допуска 
легално и безрезервно арменците. Те са 
предимно от бреговете на Мраморно мо-
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ре. Тогава влизат около 40 хиляди души, от 
които в България остават около 17 хиляди 
от тях. По статистически сведения броят 
на арменците в България от 12 932 души 
през 1910 г., през 1926 г. достига 36 568 ду-
ши. Част от тях през 1934 г. се репатрират в 
Съветска Армения 15 . Съгласно преброя-
ването от 1934-1936 г. общият брой на 
арменците в България е бил около 25000, 
т.е 0,4 % от населението на страната. Най-
много са в Пловдив – 6200, следват Варна 
4163, София 2862 и Русе с 2227 души. 
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ПОЗИЦИЯ 
 

ЗА ПРОСТИТЕ НЕЩА И ЗА 
ПОСРЕДСТВЕНОСТТА 
 
ВЕНЕЛИН ТЕРЗИЕВ 
 

Търсим, намираме, откриваме или преот-

криваме, но дали се променяме!? 
 

Мисли за простите неща от нашия живот… 
 

В последно време чета толкова много 
писания, които са запълнени с омраза, 
злоба и ненавист и си мисля – колко дъл-
боко сме наранени като хора, та сме 
забравили за простичките неща, които ни 
карат да обичаме и да си помагаме.. 

Със сигурност оправдания за тези си 
разсъждения защо сме такива ще намерим 
много, но дали ще намерим сила да приз-
наем, че самите ние сме такива и това 
може би оскърбява най-вече самите нас. 
„Едва ли!“ – ще кажат мнозина, защото 
каузата е загубена още преди да започне 
борбата. Трудна борба водим на оцелява-
не, а ние бръщолевим за едни неща, които 
за някои са възвишени, за други са онази 
нормалност която ни е напуснала и трябва 
да я търсим, за да се върне в нас. 

Оценяваме, отбелязваме, размахваме 
пръст, дори нагрубяваме и откровено лъ-
жем, и въпреки всичко го правим силно и 
гръмогласно, като че ли това ни прави 
особено праведни. Едва ли… Но присъст-
ваме във времето на силно говорещите и 
нищо неказващи хора …  

Замислих се за всичко това покрай една 
мисъл на Хувър: „Аз не искам да съм обикно-
вен човек. Мое право е да бъда необикновен… 
ако мога. Аз търся възможности, не сигурност. 
Не желая да бъда гражданин, унижаван и затъ-
пяван от надзора на обществото. Искам да 
поемам премерен риск, да мечтая и да градя, да 
се провалям и да успявам. Отказвам да заменя 
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стимулите за милостиня. Предпочитам 
житейските предизвикателства пред живота 
на гарантираното съществуване, трепета от 
реализацията пред застоялия покой на уто-
пията…“ 

И пак си мисля, че трябва по здраво да 
стъпваме на земята и да се опитваме по-
реално и истински да оценяваме това кое-
то сме всъщност, колкото и усилия да ни 
струва. Така пораженията за околните и за 
нас самите ще са по-малки и незначител-
ни, а резултатите – по-истински и добри. 

Но пак да се върнем на Хърбърт Хувър: 
„Налице е опасността да създадем култ към 
обикновения човек, което означава култ към 
посредствеността.“ 

Много са обикновените човеци, които 
са в този култ, трудно си представят, че 
могат да излязат от него, защото този ка-
тапулт ще ги приземи ужасно и завинаги! 

А иначе: 
„Разликата между диктатурата и демок-

рацията е проста“ – обичал да казва Хувър 
– „диктатурите се организират от горе надо-
лу, а демокрациите обратно – от низините 
към върха.“ 

Вече не съм сигурен, че тази работа е 
проста.  

При нас тези прости работи все не са 
толкова прости и ни се случват по сложен 
и болезнено продължителен начин. 

 
проф. д. н. Венелин Терзиев 

ЧОВЕШКАТА РЪКА 
 

ИВАНКА ЯНКОВА 
 
Всяка достатъчно напредничава техноло-

гия е почти неразличима от магията 
 

Артър Кларк 
 

Ръката е гениално достижение в разви-
тието на човека. В момента, в който 
палецът е могъл да влезе в контакт с оста-
налите пръсти, се е родило и творчеството 
– възможността с човешката ръка да бъдат 
осъществени нещата, които мозъкът може 
да си въобразява и фантазира. 

Природата, чрез естествения подбор и 
еволюцията вдъхва живот на човека – този 
уникален феномен, с неговата сила на 
мисълта, въображение, комбинативност, 
любознателен дух и магическа ръка, която 
с много труд, по пътя на опита и грешки-
те, му дава сила да преобрази света. 

Цялото многообразие, което ни заоби-
каля, от направата на огнище в полето, за 
да се огргеем и се нахраним, през архитек-
турните проекти на чудни мостове, сгради 
и съоръжения, та до построяването на 
космическите ракети е плод на човешката 
ръка. 

Човешката цивилизация е свързана с 
откривателството и творчеството. От май-
муночовека, който е могъл да извършва 
елементарни движения, до днешната ни 
способност да достигнем пределите на 
Вселената, няма нищо, което да не е дело 
на ръката. Но за да твори, да открива нови 
светове, човешката ръка трябва да бъде 
захранвана със знания и умения. Това са 
условията, които ние сами създаваме чрез 
обогатяване с познанията си за света, чрез 
нашата фантазия и мечтите, които бихме 
искали да реализираме.  

Ръката е един инструмент на мозъка и 
помага да се направи това, което е необхо-
димо за оцеляването в живота, но и за 
напредъка. Пътят, който изминава ръката 
в своето развитие, това е пътят на самия 
човек.  
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В различните епохи с ръката си човекът 
е могъл да изработва различни предмети 
от различни материали, чрез които се съди 
за степента на развитие на обществото. 
Ръката е творец и на изкуството. Не можем 
да си представим изящното изкуство – 
скулптура, архитектура и пластика, юве-
лирни и оръжейни изкуства, включително 
словото, без творчеството на ръката.  

Творчеството, в най-широк смисъл, се 
ражда в резултат на уменията на човешка-
та ръка и знанието, полета на мисълта на 
мозъка. Те са свързани и представляват 
симбиоза на талант и умения. От обикно-
вения грънчар, дърводелец, златар, шивач, 
до гениалния художник, инструмент на 
неговата практика са човешката ръка и 
човешкото познание. В този смисъл ръката 
е не само оръдие на труда, но и негов про-
дукт, прототип на новите открития. 

И още нещо. С напредъка на мисълта и 
познанията, започва въвеждането на меха-
низация, роботика, кибер технологии, но в 
тяхната основа е механизма на действие на 
човешката ръка. Един робот, който може 
да чисти, да пренася, да извършва опреде-
лени действия, той прави всичко това като 
имитира движението на ръката и позна-
нията на мозъка. 

Природата и трудът са най-големите 
откриватели и моделиери, а ръката е тех-
ният съвършен инструмент, който дава 
възможност на човека да се приспособява в 
съществуващите условия. 

Навярно ще има в бъдеще още нови, 
много изумяващи открития, които сега не 
можем дори да си представим. Но постиг-
натото от човешката ръка, в съчетание с 
полета на мисълта, действително е огром-
но и стои в основата и на съвременните 
постижения, и на бъдещите открития. Те 
ще дават възможност на човека да оцелява 
в своя труден, противоречив свят, да се 
приспособява и да върви напред по пътя 
към реализиране на мечтите си. 

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА 
 

ПАМЕТТА НА ИЗКУСТВОТО 
 

ПОРТРЕТИТЕ НА МАЙСТОРА 
 

 
 

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ (1882 - 1960) 
 

Роден е на 1 февруари 1882 г. в гранич-
ното кюстендилско село Фролош, където 
живее до седемгодишната си възраст. През 
1889 г. семейството му се премества в Кюс-
тендил,  където завършва трети прогим-
назиален клас. Започва да работи, а през 
свободното си време непрекъснато рисува 
– портрети, пейзажи и битови сюжети от 
близките села. 
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Първата му изложба е организирана 
група интелектуалци през 1903 г. и е пос-
реща с голям интерес. Същата година 
постъпва в Рисувалното училище в Со-
фия. Негови учители са Жеко Спири-
донов, Антон Митов, Иван Мърквичка и 
др. Работи упорито, участва в конкурси и 
печели награди. В периода 1908-1909 г. 
младият творец посещава Москва, Одеса, 
Петербург и Венеция, където има възмож-
ност да се запознае с творбите на големите 
майстори. 

Още като ученик в Рисувалното учи-
лище започват да го наричат „Майстора“. 
През 1911 г. е назначен за преподавател в 
гр. Свищов. Премества се в София през 
1919 г. и  урежда изложба с художника 
Никола Георгиев. По-голям успех бележи 
самостоятелната му изложба през 1922 г., 
която е оценена като ново явление в бъл-
гарското изобразително изкуство. 

 

 
 

Заминава за Рим с 30 рисунки с туш и 
участва в изложба на римските художни-
ци, Запознава с американския меценат 
Джон Крейг, който откупува творбите му 
и го кани в САШ за 4 години. През 1924 г. 
заминава за Ню Йорк, но бързо се завръща 
в България, където е изворът на неговото 
вдъхновение. Заселва се в с. Шишковци, 

където живее до 1948 г. и твори най-
интензивно. 

 

 
 

Пътува до Цариград и Рим. Работи ка-
то прогимназиален и гимназиален учител 
в София. Следват самостоятелни изложби 
в София, Белград и общи и самостоятелни 
изложби в Германия, Италия, САЩ, Ки-
тай, Индия, Полша, Белгия.   

Умира на 29 септември 1960 г. в София. 
Оставя незаличима следа в естетиката 

на българската живопис и в нейната исто-
рия. Ще го запомним като един от най-
големите и самобитните наши художници 
със световна известност.  
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Негови творби се намират в НХГ,  ХГ в 
Кюстендил и в много градове на страната 
и в чужбина, в частни сбирки в САЩ и 
различни европейски градове. 

 

ИЗЛЪЧВАНЕ 
 

Пред „Момиче с ябълки” на Владимир Ди-
митров – Майстора 

 

 
 

Жената българска,  икона чудна – 
красавица признали вековете... 
Работна, стройна,  с китка ранобудна, 
в походка бърза сбира световете! 
По нея Майсторът в безсънни нощи 
със четка и палитрата се мая... 
Таланта с труд сроди и още,  още – 
да бъде истинска,  да я извае! 
В усмихнато мълчание момиче, 
с очи бездънни красота пилее... 
Зад него сочна ябълка наднича 
и в благодат се надарена смее. 
Каква духовна чистота е сбрана 
в ръцете му,  в народната одежда... 
А в погледа лъчист, като в камбана 
и мъката народостна се вглежда. 
Без перлена огърлица на шия, 
без родовите пафти по снагата 
пред нас е то - природна гиздосия, 

понесло на живота благодата! 
Безмълвно,  ала погледът говори – 
„в труда е щастието мили хора... 
Родиха ме безкрайните простори 
и те са ми в живота кръгозора!” 
Поела съм житейската си участ – 
жена обична, майка, домакиня... 
Със мъдростта животът строг ме учи 
неопетнена,  с чест да го премина”. 
 

 
 

Векувам с любовта – умирам млада! 
Сестрицата съм – „братовата Яна”! 
Аз Лора съм, Албена съм и Рада 
и красотата в българката сбрана! 
 

Стоян Михайлов, 18.01.2022 г. 
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ГРАНИЧНОТО ИЗКУСТВО 
 

„СРЕЩА“ – ИЛИ ЗА СРЕЩАТА 
НА ИЛЮСТРАЦИЯТА С ТЕКСТА 

 

ВАЛЕНТИН БАРОВ 
 

КАЛИН ТЕРЗИЙСКИ 
 

Гледам олющената фотография. Той – 
приседнал на стола по чорбаджийски с опъ-
нати кръстосани глезени, с втъкнати длани в 
силяха, от който стърчи дръжка на кама.  А 
невястата – с гиздаво салтице, а на главата 
под фесчето гордо се показва наниз от на-
челника с пендарче. 

 

 
 

* * * 
Закрачих към чешмата по осветена от 

месечината пътека. Не бързах. Допушвах 
фаса от цигарата, която запалихме с агата. 
От фаса запалих друга. Така, направо от 
фаса  – нова цигара. Не го бях правил от 
войнишките години. Неловко се получи 

някак. Изгорих си пръстите. Лютият дим  ме 
задави. Спрях се, загледах Луната. 

 

 
 

„Месечѝната“ ѝ викаше учителят. При 
такава месечина ти е страшно да имаш  
среща. Дали ще е с човек, животно, вълк, 
вампир или самодива – страх ще е. Забавля-
вах се в себе си. Дали се забавлявах, или се 
криех от себе си… или пък се намирах? Още 
ме пареше огънчето от цигарата. Пареше не 
на пръстите, а в сърцето. Димът от фаса 
лютеше в гърлото и сълзи, но не от  дима, 
напираха в очите ми. 

 

* * * 
Ахал-Текинската порода е сред най-

отличителните и необикновени породи в 
света. Аристократът на пустинята, както го 
наричат, има издължена и елегантна, но 
здрава конституция, дълго може да издържи 
без вода. Поради естествения си атлетизъм 
„Ахал-Теке“ е отличен състезателен кон в 
изпълнения на дълги разстояния, в обездка, 
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прескачане с  препятствия, всестранна езда и 
издръжливост.    

 
 

Но не само заради срещата с конете ме 
вълнува тази сутрин. Конете са собственост 
на психолог и съпругата му – лекар психиа-
тър.  

Използват животните при терапия на  
хора с психологични проблеми, деца с аути-
зъм, хора пребити от стреса на амбициите 
си, и други, обикновени ненормалници, 
които са решили, че обичат животните, до-
като не бъдат ритнати или ухапани поради 
неправилно изразената  си „обич“. Тогава 
любовта им към прекрасните животни ту-
такси се изпарява.    

В пристройка до конефермата, която е по 
скоро барака, живеят няколко момчета. Ба-
раката те сами са си построили и обо-
рудвали за що-годе нормален живот. Това са 
момчета на различна възраст и от раз-лични 
държави. Общото е, че ги свързват пробле-
мите им и войната, която разкъса Югосла-
вия преди 30 години. 

Момчетата са зависими. Дрога, алкохол, 
хазарт. По-възрастните са ветерани от вой-

ната. Те са били от двете страни на фронто-
вата линия. Сърби срещу хървати.  
Бошняци срещу всички. Войната е била 
еднаква за всички.  Ако не убиеш – ще бъ-
деш убит. Почти всички страдаха от  
посттравматичен синдром, причинен им от 
ужасите на кланетата. Те бяха жертви на 
алкохола, хероина и коката. По-млади-те 
бяха смазани от модерната ужасяваща син-
тетика – непознати амфетамини, кои-то на 
третия-четвъртия прием ги  оставят с из-
пържени мозъци, а странните гласове, който 
идват в добавка към хапчетата, рядко ги 
напускат. Повечето от младите бяха ИТ 
специалисти.   

  

* * * 
През двора ни течеше планински родоп-

ски поток.  
 

 
 

Над потока имаше стена от камъни, ва-
дени от ниви и ливади от пет поколения. 
Бавно и методично. Два метра висока и 50 
сантиметра широка. На пет поколения с 
камъните я бяха съградили. Тази ограда, 
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дълга около километър, разделяше планин-
ската ливада, а сигурно и съдби. 

Погледнах по-надолу. Там, където сега е 
мостът на Аго Мечка. Беше го строил той не 
да разделя, а да събира.    

 

 
 

Туристите му казваха „Римския мост“. 
Брод за тия, дето няма как да минат и наме-
рят своето уединение. Дал му бе Създателя 
на градежника: „… Време, в което да гово-
риш  с Бога и да се вслушаш в ума и сърцето. 
Да сториш нещо, което да те кара да се не 
усещаш изолиран, пренебрегнат,  самотен и 
непотребен. Да не вдигаш дувари и да те не 
доближават другите, а да правиш мостове, 
по които хората да  се срещат и да се съби-
рат“.  

Дал бе Бог уединението и за ония, дру-
гите, дето бяха останали в сянката на 
самотата. Да са неугрижени, а приобщени, 
минавайки по моста.  

* * * 
Зокич, читателю, е мой приятел от кому-

ната. Специален приятел. Той е Доайенът в 

нея. Не! Не е лидер – той е като всички оста-
нали, но е доайен. Просто е на 59 години,  
които суетно крие. Той е този, който храни 
момчетата. Готвач.   

 

 
 

Странна история има Зокич. Ако трябва 
да съм искрен  пред себе си – той самият е 
странна птица. Има собствено  мнение за 
всичко. Винаги е прав. Дори когато греши. 
Ни- кога не си признава грешките пред 
другите. Но!... Винаги  споделя прегрешени-
ята си пред Бог и го моли за прошка  през 
деня за волните и неволните си грешки.    

Зокич е фин човек. Винаги е чист и под-
държан. Да, разбира се, с дрехите „секънд 
хенд“, получени от Червения  кръст. И играе 
шах перфектно... Но да не започвам от сре-
дата. Ето ви една история…   

* * * 
Попътувахме до Маринчовата чешма и 

спряхме да налеем водица. Пътят си е ро-
допски. Завои, наклони. Трябва да спираш 
за почивки и облекчения. Спряхме. Пораз-
кършихме се. Поклякахме, поставахме. По-
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пихме водица. Ама помалце. Щото тя е лед 
студена. Като я налееш в шишето, само 
скреж дето не хваща. Бях оставил вратата на 
джипа отворена. Да се проветри. Застинахме 
и двамата, преди да се качим. На задната 
седалка се беше настанил малък мечок. Поне 
това беше първото ми впечатление. Кафяв. 
Рунтав, с жълто-зелени опулени очици.    

 

 
 

Не че липсват мечки в Родопите. Но това 
си беше едро каракачанско куче. Естествено 
е да се стъписаш. Лежеше  съвсем уверено на 
задната седалка и ни гледаше с поглед,  кой-
то казваше: от тука не слизам. „Караман“ 
обикновено е името на тези кучета по селата.   

Найден си бе избрал място на площадка-
та пред механата и лежеше кротичко. Дето 
се казва – уморен, но доволен. Като  ме видя, 
че идвам, скочи и постави предните крака на 
раменете ми. Вижте, аз съм около сто осемде-
сет и пет сантиметра висок. Това куче стоеше 
наравно с мен и ме облиза от ухо до ухо. 

Впървом се стъписах, но после го оставих да 
покаже признанието, че му принадлежа, а 
накрая отидох, та се умих.  

На другия ден разведох Найден-Ка-
раман из селото да  разбера дали някой не го 
търси. По обяд ме срещна горският  лес-
ничей и каза, че кучето било на дърводо-
бивници. Направили катун, в който пре-
живяваха, докато добиват дърва горе по 
Картъла. Завъдили и 5-6 кучета да ги пазят 
от мечки и вълци. Но на изравнителното 
плащане за дърводобива се скарали и из-
потрепали. Вдигнали катуна, а кучетата  
изоставили.   

Прибрах го вкъщи… 
 

* * *  
Едва различих силуета на дребничкия 

Стоян Рамаданов – Аго Мечка. Беше се под-
прял с една ръка на дирека на портата и 
дишаше тежко и хрипливо. От къщата му до 
лечебницата са близо осем километра. Под-
миших го и въпреки протестите му почти го 
внесох в стаята. Дадох му да пийне  водица и 
като се посвести, успя да изхрипти:   

– Докторе, хайванчето се отели, престара 
се и падна… обръща очите. Ще мре…   

Анамнезата беше достатъчна. Преведох 
си го. Кравата се беше отелила. Дала много 
коластра и беше изпаднала в хипокалце-
мична кома. 

…Светлината на фаровете издигаше 
стена, минавайки през мъгливите долове, но 
след  половин час вече бяхме горе, до чеш-
мата. Старчето до мен  не спря да трепери. 
Мислех си кого първо ще свестявам –  него 
или кравата.    

Влязохме в полутъмния обор. Предпо-
ложението, след тридесетгодишния ми стаж 
се оказа правилно. 

Терапията не беше сложна, но понякога 
нещата се закучваха. След правилната доза 
инфузия на препарат с калций, магнезий и 
фосфор кравата облизва нос и изправя гла-
ва. Вирва уши. Това беше прогнозата, но 
въпреки максималната доза – не стана. Ли-
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чеше, че се гевези. Погледнах Аго Мечка. 
Беше отпуснал ръце в безпомощност.    

 

 
 

– Аго, иди донеси една кофа студена во-
да – реших да  действам по-радикално и не 
толкова професионално.    

Това не се прави пред стопанина. За мла-
дите колеги го пиша. Старите го знаят. 
Старецът взе кофата и излезе от обора. Взех 
остена, подпрян на стената, и яко опасах два 
пъти по гърбината клетото животно. То 
скочи и отиде направо на яслата със сеното. 
Когато старчето донесе кофата и видя, че 
кравата яде на яслата, изпусна кофата с во-
дата и седна на прага на обора. После стана, 
та я прегърна през шията и се разрида като 
дете.    

– Майче, майче, какво щях да правя без 
тебе. Благодарско, докторе! Благодарско, 
сине!   
Текст: Валентин Баров 

Илюстрации: Калин Терзийски 

НАШИЯТ ИЗБОР 
 

ЗИМНИТЕ АКВАРЕЛИ НА ИВАН 
ДОДОВ 

 

КОМЕНТАР: ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Когато, в последните дни преди Коледа 
получих от Зорница Харизанова най-
новите акварели на Иван Додов на тема 
зима и Коледа, не можах да не си спомня 
едно мое танка стихче: 

 

отражението  
на изгрева  
в ледена висулка 
 

колко са цветовете  
на зимата?! 
 

И наистина, колко са цветовете на зи-
мата? 

 

 
 

Зима в града 
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Черно и бяло – безлистни дървета в 
снежно поле... Това е представата ми за 
зима. Забранените за акварела цветове… 

Но колко е лесно да видим и сивото на 
надвисналото над върховете на дърветата 
небе, и техните кафяви тела, мокри от 
дъжда. Колко лесно е да потънем в лепка-
вото сиво-охрено на калта, да вдъхнем 
мръсното бяло на мъглата.  

Когато мислим за зима, представяме си 
сняг и синева. Сещаме се и за неизбежно-
то, неизменно златно на слънцето, раз-
пръснато по ледените връхчета на наст-
ръхнели повърхности. Но – колко често ги 
виждаме истински? 

Този истински поглед е погледът на 
художника… 

 

 
 

Светлина 
 

Зимна светлина – 
пожарът на слънцето 
в снежна гора 
 

Не за първи път представяме Иван До-
дов с негови зимни акварели. Но този път 
няма да говорим за неговата техника като 
акварелист, нито за тематиката, обектите 
на изобразяване и посланията… 

Само за цветовете и тяхното отражение 
върху сетивата на възприемащия; за него-
вата палитра, която променя представата 
ни за зима… 

Синьото и жълтото доминират в тези 
картини, с всичките им възможни нюанси. 
Двата цвята, които изграждат вълшебния 
свят, който художникът ни предлага. 

 

 
 

Зима на село 
 

слънчев проблясък,  
златни фасади в снега – 
зима на село 

 

 
 

Вълшебен свят 
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Замръзнал миг на моста – 
момата не дочака 
златната вода 
 

 
 

Магическо утро 
 

Тази картина с особена яснота демон-
стрира уникалната способност на акварел-
ната техника да изгражда двумерното 
пространството на листа по начин, който 
му дава още едно пространствено измере-
ние, но да загатва и за четвъртото – 
времето. В горната част, дърветата са зам-
ръзнали в мига на своето сътворение, 
замислен от художника и завършен от 
капризите на попиващата в хартията вода. 
В долната част, обаче, виждаме тревата да 
„тече“ – нейните златни коси се носят от 
едно течение, което е едновременно ис-
тинско и отвъдсетивно, видимо и загат-
нато. Нещо, което остава като връзка меж-
ду артиста и зрителя, и чието име е 
„магия“… 

зимна магия – 
слънчева трева тече 
под замръзнала река 
  

 
 

Коледни светлини 
 
топлината на 
вярата – колко лесно 
се разлива в снега 

 

 
 

Зимна импресия 
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Сгушена 
 

планинска хижа – 
сгушена в подножието  
на елите 

 

 
 

Свежо утро 
 
тежат листата 
над реката – 
плачеща върба  
 

Един много ефирен акварел, в който 
дънерите на дърветата се разтварят в ут-
ринната мъгла, а тревите са застинали. И 
разлятата позлата по реката, под сянката 
на неокапали листа. Къде е източникът на 
светлината?! 

Зимна магия… 
 

 
 

Зимна магия 
 

Може би най-цветната от предложени-
те картини на художника. Ако в другите 
акварели изобилстват нюансите на синьо-
то и жълтото, които преминават във вио-
летово-кафяво, тук виждаме яркото, осеза-
емо присъствие на зеленото, което в 
подсъзнанието ни дава и своя комплемен-
тарен цвят, червения, и така – ето цялата 
разложена бяла светлина на зимата в раз-
битата дъга на счупеното огледало: 

 

счупено огледало – 
безброй искрици 
изгубена надежда 
 

 
 

Зимна тишина 
 

син сумрак под стрехите 
и глъхнещите стъпки 
на странник 
по лилавите пътеки  
под дърветата 
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Слънчево утро 
 

хармония –  
пожарът на изгрева 
в снежна предутрин 

 

 
 

Тиха вечер  
 

уморен пътник  
бърза към своето  
спасение 
 

Пътят е станал пътека, а боровете при-
личат на колиби, в които живеят при-
казните горски същества. Писък на сова 
вещае падането на нощта. И някъде там, 
зад завоя, тиха вечер се стеле над селските 
покриви – мир и топлина... Сън, спомен, 
мечта…  
 

каква ирония –  
в селото отдавна  
никой не живее 

 
 

Край реката 
 

зимна тишина – 
водата на реката 
е замръзнала 
 
***  

РЕДАКЦИОНЕН АНОНС: ЗОРНИЦА 

ХАРИЗАНОВА 
 

Домът е украсен и ухае на бор, канела, 
сладки и уют. Искате ли да зарадвате себе 
си и близките си с нещо ново, красиво и 
вдъхновяващо? Нещо, което ще радва 
очите ви и топли сърцата ви през цялата 
година? 

Направено е специално коледно нама-
ление за всички любители на акварелното 
изкуство. При проявен интерес можете да 
се свържете с художника чрез редакцията 
на сп. „Картини с думи и багри“. Карти-
ните имат своето постоянно място в е-
Галерия gabriell-e-lit тук. 

 

подбор на картините и редакционен анонс: 

Зорница Харизанова 
 

коментар: Габриела Цанева 
 

редакционен екип на сп. „Картини с думи и 

багри“ 
 

Арт платформа gabriell-e-lit и е-галерия 

gabriell-e-lit 
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ПОЩЕНСКИ КАРТИЧНИ ОТ 
УКРАЙНА – ИЗЛОЖБА 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Заглавието на изложбата е подвежда-
що. Не представя „картички“, подходящи 
за поздравления. Тези плакатни фотогра-
фии не целят да ни представят ведри 
изображения от мечтани дестинации.  

Те искат да ни напомнят за света около 
нас. Да ни срещнат с онова, от което сме 
склонни да отвърнем глава, да подминем, 
да игнорираме, забързани в доволното си 
ежедневието. Експозицията е подредена 
върху оградата на гробницата на Княз 
Александър Батенберг на бул. „Васил Лев-
ски” №81, което я превръща в част от 
градската среда. По този начин, ставайки 
част от ежедневното ни битие, тя показва 
едно друго ежедневие, което вече десет 
месеца руши живота в Украйна. 

 

 
 

Площад на Свободата, Харков 
 

В изложбата са включени изображения 
на 30 архитектурни и исторически обекта, 
част от културното наследство на Украй-
на, които са разрушени от руската армия 
след нахлуването ѝ  на 24 февруари, като 

всяко от тх е разделено на „преди” и 
„след” войната. Колажите са осъществени 
с авторски снимки на различни фотогра-
фи, което дава още един, различен поглед 
към обекта на изображение. 

Контрастът е поразителен.  
 

 
 

Гимназията в Лисичанск, Луганска област 
 

Контрастът между „преди“ и „след“ – 
уловен от фотографа; контрастът между 
„тук“ и „там“ – натрапващ се на зрителя.  

 

 
 

Святогорската Лавра, Донецка област 
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По данни на Украинския културен ин-
ститут от началото на войната на Русия 
срещу Украйна руските въоръжени сили 
са унищожили или повредили повече от 
500 исторически, архитектурни и археоло-
гически обекта в Украйна.  

 

 
 

Харковски национален университет, основан 
1804 г., Икономически факултет 

 

Обстрелвани са музеи, мемориали, 
университетски и административни сгра-
ди, кина, църкви, училища, и паметници. 

 

 
 

Музей на Григорий Сковорода, Харковска област 

Със средствата на фотографията в ка-
чеството ѝ на документ, проектът събира и 
комбинира кадри, за да покаже разрухата 
по възможно най-видимия начин.  
 

 
 

Дворец на културата на завода Азовстал, 
Мариопул, Донецка област 

 

Настоящата изложба е по идея на Фо-
тоФабрика и е своеобразно продължение 
на предходна изява – експозицията „Ук-
райна: Архивите на едно престъпление". 
Осъществена е със съдействието на Посол-
ството на Украйна в България, както и на 
Чешкия център, Полския институт и Инс-
титут Лист в София. Проектът „Пощенски 
картички от Украйна“ е разработен от 
Украинския институт, подкрепен от 
USAID и в сътрудничество с агенция Green 
Penguin Media. Консултанти са Алексан-
дър Виноградов и Юлия Хрубрина. 
Призивът на инициаторите е изображе-
нията да се използват именно като 
пощенски картички – да бъдат изпращани 
и споделяни чрез всички възможни кана-
ли за комуникация, за да достигнат до 
възможно повече хора /политически ли-
дери и обикновени граждани/, като ги 
направят съпричастни с трагедията на 
украинската нация.  

Фотоплакатите са изложени на 22 но-
ември и ще останат до 31 декември 2022 г. 
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НА ФОКУС 
 

ОСТАП ВИШНЯ 
 

БИОГРАФИЯ 
 

 
 

Павло Михайлович Губенко, известен с 
литературния си псевдоним Остап Вишня 
е украински писател, хуморист, сатирик и 
медицински служител. Наричан е от мно-
го критици украинският Марк Твен и 
украинският печатарски крал. Казват, че 
славата му в ранна Съветска Украйна мо-
жела да се сравни само със славата на 
Тарас Шевченко и Владимир Ленин. 

Роден е на 13.11.1889 г. в село Чичва, 
Полтавска област, Украйна /бивша Руска 
империя/ в голямо семейство със 17 деца, 
на пенсионирания войник – Михайло 
Губенко и съпругата му Параскева Алек-
сандровна. Дядо му по бащина линия бил 
обущар в Лебедин, а дядо му по майчина 
линия бил фермер в Хрун. 

Завършва начално училище, след това 
двукласно училище в Зинков, а накрая 
учи в Киевското военно фелдшерско учи-
лище. През 1907 г. започва работа като 
фелдшер, първо в руската армия, а по-
късно в хирургичното отделение на Юго-
западната железопътна болница. Докато 
работи в болницата се самообразова, пола-

га външен изпит за гимназия и през 1917 г. 
става студент в Киевския университет.  

През 1918 г. е мобилизиран в медицин-
ските части на армията на Украинската 
народна република. Година по-късно е 
заловен от болшевиките като началник на 
медико-санитарния отдел на Министерст-
вото на железниците на Украинската 
народна република. По това време е отго-
варял е за всички железопътни болници, в 
които са хоспитализирани офицери и 
войници от Украинската галисийска ар-
мия и Армията на Украинската народна 
република. ЧК смята залавянето на офи-
цер Губенко за голям успех. Висо-
копоставеният „петлюровски“ правителс-
твен служител е държан в Харков до 1921 г. 
– „до края на гражданската война“, според 
формулировката на окупационното съ-
ветско правителство. 

По онова време, освен че бил висш 
служител в медицинския корпус, Павло 
Губенко вече пише и става известен в пе-
чата. Творбите му са честни и язвителни: 
въпреки военното положение, той безми-
лостно се присмива на недостатъците на 
Директорията, подигравайки се лично на 
главния атаман Симон Петлюра. Но тази 
слава не му помага – след ленинския зат-
вор следва сталински концентрационен 
лагер.  

Въпреки всички житейски премеждия 
и преследвания, неговото обемно творчес-
тво оставя ярка диря в украинската 
литература и национално съзнание. 

Първото печатно произведение на Ос-
тап Вишня, „Демократическите реформи 
на Деникин (Фейлетон. Не може да бъде 
материал за конституцията)“ е подписан с 
псевдонима „П. Грунский“ във вестник 
„Народна воля“ от 2 ноември 1919 г. В 
същия вестник са отпечатани още няколко 
негови фейлетона.  

През април 1921 г. става служител на 
републиканския вестник „Висти на ВУЦ-
ВК“ и започва активно да твори и 
публикува в печата. Псевдонимът Остап 
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Вишня се появява за първи път на 22 юли 
1921 г. в „Селянска истина“ под рубриката 
„Луд, за бога!“. 

Участва в дейността на литературните 
асоциации „Плуг“ и „Харт“, в редакцион-
ния съвет на сп. „Червен пипер“, както и в  
Съюза на писателите. 

В ранните си творби от 20-те години на 
ХХ век той пише много антирелигиозни 
анекдоти, които получават широк отклик 
и разпространение и стават част от разго-
ворно-битовото наследство на украинско-
то общество. С поредицата произведения 
„Черешови усмивки“ (1924-1930), той доп-
ринася съществено за развитието на укра-
инската сатирична литература и значи-
телно допълва традициите на хуморис-
тичния жанр, чието начало поставят него-
вите именити предшественици – Тарас 
Шевченко, Иван Франко и Лес Мартович . 

В общественото съзнание той остава не 
само като талантлив творец, но и като 
гражданска личност, достойна за уваже-
ние. 

Негови познати разказват, че Вишня е 
спасявал материално и с хумор другарите 
си в мазетата на ЧК, където престоява от 
края на 1919 г. до пролетта на 1921 г.; в 
затвора на НКВД в Харков , където е затво-
рен от 26 декември 1933 г. до пролетта на 
1934 г., когато е прехвърлен в концентра-
ционния лагер Печора /1934-1943/. 

Когато през 1931 г. е арестуван Максим 
Рилски, с когото Вишня е толкова близък 
приятел, колкото и с Хвильов, Кулиш и 
Досвитни, без да се страхува от гнева на 
НКВД, заминава от Харков в Киев, за да 
помогне на семейство на поета, а след ос-
вобождаването Рилски от затвора го 
приема в дома си в Харков за няколко сед-
мици като гост. 

За ареста на Вишня през 1933 г. може 
би е допринесла статията „Какво е Остап 
Вишня“ на украинския писател Олексий 
Полторацки (1905-1977), публикувана през 
1930 г. в сп. „Нова генерация“ (№ 2-4) с 
брутална идеологическа критика на про-

изведенията на хумориста. Статията е 
препечатана в сп. „Съветска литература“ 
(1934 г.,№ 4). Ето два цитата за илюстра-
ция: „Песента на Остап Вишни се пее. 
Литературното творчество на този фа-
шист и контрареволюционер, както най-после 
става ясно, не е нищо повече от маска, „худо-
жествено“ прикритие, зад което, криейки се, 
той прокарва своите националистически 
кулашки идеи и възгледи в печатното слово в 
продължение на няколко години“ и „...радвам се 
да отбележа... че моята статия се превръща в 
епитафия върху сметището, където е зарове-
но „творчеството“ на Остап Вишня“. 

През 1933 г. е обвинен предварително в 
контрареволюционна дейност и терори-
зъм, по-специално в опита за покушение 
срещу Павел Постишев по време на ок-
томврийската демонстрация.  

В затвора той се свързва с известния ку-
бански фолклорист Сергей Мастепанов, 
който също е бил затворник. През 1934 г. в 
лагерния дневник на Остап Вишня се 
появява бележка: „И кой? Кой пее, освен 
украинците? Сега песните им се чуват нався-
къде – в тайгите, в тундрите... Ако не 
плачат, нека пеят!“ 

След освобождаването си през 1943 г. се  
завръща към литературна дейност.  

Първата му публикувана творба след 
концлагера е „Зенитка“. Този втори твор-
чески период не е лесен за хумориста. За 
да прикрие истинската си сатира, той 
изглажда образа на герой-разказвач, мъ-
дър, остроумен, понякога сприхав, но 
тъжен. 

След края на Втората световна война 
Остап Вишня става член на редакционна-
та колегия на списание „Перец“ и негов 
активен сътрудник. 

В собствените си произведения Остап 
Вишня най-много се присмива на слабос-
тите (духовната леност) на сънародниците 
си, вярвайки, че „който няма дух да се смее 
на собствените си грешки, по-добре е да не 
се смее“. 

Умира на 28.09.1956 г. в Киев, Украйна 



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2022 

 

121 

 

ЗА ЛИЧНОСТТА  

И ТВОРЧЕСТВОТО 
 

ЖАНРЪТ НА УСМИВКИТЕ 
 

Остап Вишня получава признание като 
оригинален майстор на украинската сати-
ра и хумор. Той поставя началото на нов 
литературен жанр – усмивката (укр. 
Usmishka). Усмивката е вид фейлетон или 
хумореска. Терминът е въведен от него: 
„Въпреки че „фейлетонът” вече си е спе-
челил пълното право на живот, според 
мен думата „усмивка” е по-добра от „фей-
летон””. Оригиналността на жанра се 
крие в съвместимостта на ежедневните 
скици с честите отклонения на автора, в 
лаконизма и остроумието. 

През 20-те години Остап Вишня пуб-
ликува редица популярни колекции от 
усмивки: 1924 — „Черешови усмивки (се-
ло)“, 1925 – „Черешови усмивки на Крим“, 
1926 г. — „Да се украинизираме“, „Коопе-
рация „Черешови усмивки“, 1927 – 
„Театрални черешови усмивки“, 1930 – 
„Черешовите усмивки са чужди“. Излиза 
четиритомникът „Сборник с усмивки“ 
(1928, 1930). 

Остап Вишня дава следното хуморис-
тично определение на новия жанр: „Нов 
живот ми се усмихва и аз му се усмихвам! 
Затова има усмивки“. 

Активно развива жанровите разновид-
ности на усмивката: усмивка-пародия, 
усмивка-шега, усмивка-есе, усмивка-мини-
атюра, усмивка-усмивка и др. Има дори 
поетични усмивки, напр. произведението 
на поета Анатолий Качан или Павел Гла-
зовой „Избрани усмивки“, издадени през 
1992 г. „Ловни усмивки“, които Максим 
Рилски нарича „лирическа поезия в про-
за“, се считат за връх в развитието на 
жанра. 

Усмивката не е придобила голяма по-
пулярност в съвременната литературата.  

ТВОРЧЕСТВО 
 

ЗЕНИТКА 
 

/откъс/ 
 

Дядо Свирид седи на бала, сред полето 
и бръсне сеното с вилата си. 

— Как си, дядо? Ядосан ли си! 
— Ядосвам се! Работа, работа – накрая 

нищо! Нещата, както казваха ония песог-
лавци, са в червата! 

— Бил ли си в контакт с врага? Научи 
ли немски, дядо? 

— Така е, да. Бях в контакт с врага, така 
че научих… 

— Доколко, дядо, бяхте в „контакт“? 
Колко дълго, а? 

— Е, не за дълго, но трима заради мен 
са „в контакт със земята“… И гроб имаха, 
и кръст туриха: откакто се върнаха наши-
те, аз и кръста насякох, и гроба духнах на 
вятъра… Да няма следа вече от тях — Ис-
каш да ти разкажа? Е, слушай… 

…Фашистите се приближаваха; обез-
люди се селото ни. Останаха само няколко 
старици. Аз се озовах от другата страна на 
реката, в гората, сред партизаните. Готвех 
вечеря на момчетата, пасях конете… Вед-
нъж реших да видя кой сега господарува в 
къщата ми… И така, отидох до реката, 
когато се стъмни, извадих лодка от тръс-
тиката, седнах, заплавах и… кацнах на 
брега. След това на пресекулки, с пребяг-
вания сред слънчогледите и – хоп, зад 
плевнята, в репеите се маскирах. Така се 
дегизирах и седнах. А в къщата ми, виж-
дам, че свети, има шум… чувам, че 
някакви хора започват да пеят. 

Седя и чакам: хайде, мисля си, когато 
заспят, тогава ще реша какво да правя. 

Наложи се да чакам доста време. Из-
веднъж вратата към верандата се отвори! 
Излизат трима души: двамата, чувам, фа-
шисти, а третият е Панко Нужник – него 
го назначиха за началник. Баща му дър-
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жеше дюкяна си при нас и той, сополан-
кото, искаше да го приемат в колхоза. А 
сега, вижте го! Тръгнаха и се насочиха към 
обора. В плевнята, на тавана имаше сено… 
Панко ги води там да нощуват, че е за-
душно в къщата. Качиха се на тавана и 
легнаха. Чувам хъркане. Аз съм в репеите 
и тихо, на пръсти, отивам в плевнята. В 
ръцете си имам тризъба желязна вила. 
Размахвам вилата – едно, две, три! 

Как крещят там, как викат! А Нужник 
най-много: „О, спаси ме! Някой от земята 
стреля със зенитно оръдие!“ 

Да, мисля си, кучи синове, моите вили 
вече ви се струват зенитно оръдие, чакай-
те, няма да е същото. 

След това отидох на брега, до лодката и 
– хайде от другата страна. За три дни ум-
ряха и тримата: така разказваха по-късно в 
селото. Надупчих им коремчетата с вила-
та. Такъв е контактът ми с врага… 

— На колко години си, дядо? 
— Кой знае! Седемдесет и девет ли е 

или осемдесет и девет? Можете ли да ги 
преброите? Знам, че са девет, но няма да 
казвам колко. 

— И не те ли беше страх? 
— Дали съм се страхувал? Но, за бога, 

войната е моят роден бизнес. Цял живот се 
борих с… жена. Не познавате ли моята? 
Ако не я познавате, няма да разберете. 

— А какво правиш сега, дядо? 
— Нашите дойдоха, демобилизирах се. 

Германците бягат много бързо, не мога да 
ги настигна. Нека по-младите да ги гонят. 
Това казвам на децата в детската градина. 
Такива деца! Утеха наша! Но виждам и 
колхозната линия след евакуацията каква 
е. Трябва да пасем, трябва да възстановя-
ваме след немската катастрофа. Ех, ех… 
Искаш ли да видиш моята „зенитка“? Ето 
я! 

Дядо Свирид нежно погали тривърха-
та си вила… 

 
1944 г. 

ПИСАТЕЛИ 
 

/със съкращения/ 
 

Думата „писател“ идва от глагола „да 
пиша“, а не от някакъв друг глагол. И така, 
излиза, че писател е човек, който пише... 

А писателят не е човек, който случайно 
ще напише нещо и с това ще си остане... Не! 
– писателят пише през цялото време и няма 
кой да го спре. 

Винаги започва така. 
— Ето, вижте... Това няма ли да е подхо-

дящо за вашия вестник? Написах това… 
Виж. 

— Няма да стане... Нямаме нужда от то-
ва... Бихме искали друго... 

— Да, аз имам такова нещо! Тук… 
— А, не е това… Просто нямаме нужда 

от това... 
— Да, имам и не така. Но вкъщи... Ще го 

донеса... 
— Донеси... 
Гледаш след него, докато той се обръща 

да си тръгва. „Виж… виж… виж… Виж го 
ти… Не! — казваш си. – Или?“  

И после той донася „не това, а онова“. И 
казва: 

— Имам още! 
—  Не, стига ни... Да видим... Елате пак 

след седмица... — Хайде, след седмица! 
А след седмица: 
— Другарю! Донесох ти нещо... Тук... и 

тук... и тук... 
— Да видим. Остави го… 
Както и да е, отсега нататък знайте, че 

има още един нов писател. 
След два месеца, виж, вече в „Харт“, или 

в „Плуза“ или „Болшевик“ той бълнува за 
„форма" и "съдържание“, за „нещо такова, 
знаете ли... не такова, а такова...“ 

Имате квалифициран писател. 
По-нататък израства и мирогледът на 

този или онзи писател, тази или онази иде-
ология, тази или онази платформа... 

Всъщност платформата не е „едното 
или другото“. Платформата е предимно 
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съветска. Дори не предимно, а изключи-
телно съветска. 

Изгледът е предимно революционен... 
Идеологията е предимно пролетарска 

или пролетарско-селска... Ако добавим към 
това предимно празен стомах, страхотен 
апетит, гореща кръв, макар и без съответ-
ния брой червени кръвни клетки, тогава 
вътрешният облик на писателите вече мо-
же да се представи добре. 

Външно всички писатели са по панта-
лони, понякога много добри, понякога с 
много дупки (зависи от таланта), те (както 
вече споменахме) имат предимно дълги 
коси. Изглежда, че вече няма специални 
отличителни знаци. 

Според дължината на линията в произ-
ведението, всички писатели се делят на 
романисти, поети и футуристи. Прозаици-
те са онези писатели, чиято линия е много 
широка, много дълга и много евтина. Пое-
ти са тези, чиито редове са кратки и ярки. И 
накрая се прикрепя или към рима, или към 
асонанс, или към алитерация. Когато това 
не е приложено, тогава такова стихотворе-
ние се нарича верлибр /свободен стих/ 
или дробна наденица. 

Футуристите идват от латинската дума 
futurum, тоест бъдещето. Така че, всъщност, 
те все още не са истински писатели. Това са 
бъдещи писатели. Някой ден ще пишат, но 
сега само се забавляват, играят, учат се от 
писателите и псуват. И като цяло всички са 
хубави хора и имаха свой вестник в Киев, а 
в Москва имаха другар, Троцки, който каза: 

- Оставете това дете да си играе с каквото 
си иска, стига да не плаче! Не ги закачайте, 
може би ще излезе нещо от тях. 

Редът на футуристите е някак безфор-
мен, защото, както казах, те още не пишат 
наистина, а драскат. 

Писателите се делят още на символисти, 
имажинисти, неокласици и реалисти пора-
ди неразбираемостта на творчеството им. 
Символистите са тези, които пишат „сим-
воли на вярата“ в стихове. След това стават 
неокласици, От неокласици стават проле-

тарии, от пролетарии – футуристи. С изк-
лючение на поета Яков Савченко, който 
беше символист и си остана такъв досега, 
защото загуби всичките си „символи на 
вярата“ и сега заради всичко е и без пас-
порт.  

Неокласиците са тези, които казват: 
— За бога, не сме такива, за каквито ни 

мислите! За бога, не! Така ли ни разбира-
те?!? Аййййй! Не ви е срам! 

Imaginist – идва от думата „и ние ма-
жем“. Така че на всички е ясно. Ние имаме 
малко от тях. Реалистите са, както може би 
се досещате, писателите, завършили реално 
учи-лище и не издържали политехничес-
кото състезание. Така си останаха 
реалисти… 

Има и особен вид писатели. Това са така 
наречените хумористи. Те пишат, за да 
разплачат читателите, или сами плачат, 
докато пишат, защото не искат да пишат. 
Нещастни хора са всички хумористи, защо-
то дори когато ги болят зъбите, трябва да 
напишат нещо „смешно“. 

Един символист, или имажинист, или 
изобщо всеки друг писател, може да пише 
каквото си поиска. Трагедия, добре, траге-
дия; комедия, да, комедия. А хумористите – 
не. Определено е забавно. 

Най-важното нещо в един писател е та-
лантът. Писателите споделят своя талант... 
Не. Нека бъдем честни... Всички писатели 
са талантливи. За бога, всички. Няма без-
дарни писатели. И никога няма да има. 

Опитайте се да кажете на някого, че е 
бездарен... Опитайте... Но никога не го каз-
вате. А и каквото да кажеш, ще е прекалено 
и той няма да ти повярва... Откъде писате-
лят има този талант – не знам. 

... Да седнеш да пишеш е талант... 
Талантът е много крехко нещо и по-

добре да не пишем много за него... Господ 
да е с него. 

 
Материалите са преведени и редактирани от 
Габриела Цанева от украински сайтове 
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ИВАН БЪРЗАКОВ 
БИОГРАФИЯ 

 

 
 

Иван Бързаков е български психолог, 
педагог и поет, създател на метода за обу-
чение OptimaLearning, професор. 

Роден e на 13 декември 1942 г. в София. 
Следва английска филология, но завърш-
ва българска филология в Софийския 
държавен университет. През 1976 г. работи 
като хоноруван преподавател по английс-
ки в експерименталното училище № 122 в 
София, прилагащо метода на д-р Георги 
Лозанов. През 1976 г. емигрира в Италия, а 
през 1977 г. реемигрира в САЩ. В периода 
1977 – 1978 г. продължава следването си в 
New York City University, а през 1985 г. 
защитава в САЩ двоен докторат по тео-
рия на образованието и психология. 

През 1978 г. Бързаков, заедно с група 
психолози, основава и ръководи в Сан 
Франциско Международен институт за 
нови методи в образованието. През 1980 – 
1982 г. създава системата OptimaLearning за 
максимално възприятие и развиване на 
мисълта. Номиниран е за наградата 
Grawemeyer за изключителни постижения 
в образованието със световно значение. 

През 2004 г. проф. Бързаков създава и 
уникален метод за бързо и дълбочинно 
проникване в изобразителното изкуство – 
AOLIA (Accelerated OptimaLearning In 
Art)., като между 2004 и 2009 г. обучава с 

този метод отделни групи и индивиди в 
най-известните музеи в света. 

Автор е на книги с поезия и есеистика,  
като най-значима е трилогията: „Яростно 
в скръбта” (изд. „В. Станилов“, С., 2009, 
второ е-издание – LiterNet, 2010 и трето 
преработено издание, изд. Сиела, С.,  2014), 
„В съня над пропастта“ (изд.„Сиела“, 
2011, 2015) и „Лумнали огньове“ (изд. 
„Сиела“, С., 2013), която прави ярко впе-
чатление в световната литературна общ-
ност и става повод вече десет поредни 
години Иван Бързаков да бъде номиниран 
за Нобелова награда за литература.  

Познат е на читателите ни със серията 
есета-анализи на известни живописни 
творби, които периодично публикуваме. 

 

ТВОРЧЕСТВО 
 

ПОЕЗИЯ 
   

ЗА ВСИЧКИ НАС                    
 

                                                (Моето кредо) 
 

…Смъртта, вярвам, дори на един 
         единствен невинен, струва толкова, колкото 

и целият океан от нищо 
         неподозиращи жертви, океана от страдания 

и мъка, който тогава заля 
                  родината ми и света. 
 

И в нов вид продължава и сега. 
  

Срамувам се, 
че толкоз много ми е дадено, 
а нищо не направих 
досега! 
За тях – 
убитите коварно с нож в гърба. 
Насечените с брадва. 
За обесените. 
Удушените. 
За мъртвите тела, 
които дишат в нас. 
Разстреляните – 
тайно заровените, 
полуживи – 
за да изгният непогребани. 
За осакатените. 
Това сме всички! 
За изтезаваните. 
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За изгнаните. 
За онеправданите. 
Преследваните, 
десетилетия не – 
цяла вечност! 
Близките им и роднините – 
и те. 
 

                               Не, нищо не написах досега! 
 

За онова чудовищно 
проклятие 
в съдбите ни. 
За подлостта. 
За стъпканото 
във калта 
разпятие. 
За ужаса в арестите. 
За робството. 
За гаврата – 
с душите ни! 
За Престъплението, 
за което 
тъй много малко 
вече се говори – 
тъй страшно много 
се мълчи! 
  

За онова Отровно Цвете, 
което 
днес ни обгръща 
с пипалата си отново, 
един към друг омразата 
ни връща 
и я множи. 
Души ни! 
В нови цветове цъфти. 
 

И не написах нищо 
за изгорените. 
За всички изгорени. 
И за смазаните. 
Унижените. 
Отчаяните. 
Както преди, 
така и днес. 
В родината ми. 
По света. 
Навсякъде. 
 

И много, 
много ми е мъчно… 
Всичко в мен гори. 

І ЦИКЪЛ – БЕЗДЪННАТА ПРОПАСТ  
НА РОБСТВОТО: 1944-1989 

 
ПРОКЪЛНАТИЯТ ПОЕТ 

                                                    (Краят на 1943) 
 

На хилядите, на десетките хиляди, които 
така и не разбраха, че само след година от север 
ще пристигне една съвсем друга зима. Най-
ледената, най-дългата. 

 

И заплатиха с живота си.  
 

Обрулен лист, 
самотен, 
закъснял 
в настъпващата зима, 
милият, 
от вятъра безмилостно 
понесен – 
тук 
се гърчи страховито 
по земята 
и 
вещае смърт. 
  
Дали 
и аз така – 
вестител странен 
и ненужен – 
един ден няма да се гърча 
сам – 
от всички ви 
отритнат и забравен? 
  

Сам в утрото, 
обагрено от кървави лъчи. 
Преди 
                     оная страшна зима да настъпи. 
Зимата без свършване. 
 

ВРАТИТЕ 
 

На всички, които не можаха да понесат 
изтезанията и мъките. 

И на всички нас. 
…По-непоносими от живота и 

смъртта са вратите. 
Анонимен  

                                          

…Тогава той със сетни сили се дотътри до сте-
ната на килията и опря ръце до студения камък. 
Странно, никога не бе обичал камъка толкова много! 
Тези чудесни грапавини! Разранените длани се 
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докосваха до тях, отново и отново, пиеха от блаже-
ната им студенина. 

            – Господи, Господи! – шепнеха беззвучно 
устните. – Виждаш, че силите ми се изчерпват, бол-
ките стават все по-чудовищни… Ще полудея! Дай ми 
знак, моля те, с цялата си душа те моля, Господи! Що 
да сторя? 

 

            Бог мълчеше.                               
Кой, 
кой ще ни върне 
обратно 
от там – 
от големите 
черни 
врати – 
на душите ни? 
Вратите, 
които 
безшумно и плътно 
се затварят 
зад нас 
безвъзвратно? 
Зад които 
ни чака 
единствено нищото? 
  
Боже, 
смили се 
над нас  
непокаяли се!                            
 

ЧЕРНИТЕ АНГЕЛИ 
  
… Завръщат се всички (от лагерите, зат-

ворите) – 
                              освен най-нужните! 
                             Най-прекрасните, 
            най-преданите жени… 
 

                                   Владимир Висоцки 
 

Пръстите 
на студената смърт 
се докосват в нощта 
до сърцето ти. 
            
И напразно 
се молиш 
поне за един ден 
отсрочка 
от черната сватба. 
 

Те идват. 

Не чуваш ли? 
Идват с крилете си. 
  

Идват да вземат 
от мен и живота ми 
всичко. 
  

Пристъпват, 
всевластно и нежно 
да те вземат 
под черното було – 
завинаги! 
  

Нежно и властно 
                           пристъпват… 
  

ОКЪРВАВЕНА ЛУНА  
 

(Луната на 23 септември 1944 г. 
в местността Абашево, Плевенско)* 
  

Вместо реквием за всички избити – 
безжалостно, зверски… и от нас забравени! 
 

Повлякоха ги яростно, 
дълбоко през нощта – 
по тъмното 
и по-далеч от селото, 
заблъскани 
като добичета за кòлене, 
отгоре край зида. 
  

Свещеника – пребит. 
Учителката в бялата си блузка, 
вече съвсем кървава – 
със слепнала коса, разкъсан сутиен, 
съпругът ù, учител вдъхновен – 
полупребит, окървавèн, 
общинските съветници, залитащи, 
със секретаря, всичките – 
без да пропуснат да заблъскат 
даже и… 
общинския техник. 
  

„Другарите”, 
потайният „партиен съд” в града, 
осъдил беше ги в нощта 
за миг 
на смърт! 
Виновни бяха само във едно, 
че призоваваха открито 
към неподчинение 
на новите, съветски господари. 
  

Луната, милата, изплашена в небето 
гледаше 
как ги завързаха 
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с бодлива тел, набързо, 
на огромни кръстове – 
забити нейде там в полето – 
като скотόве! 
Измъкнаха от джобовете, пръстите 
и вещите, и пръстените. 
После… сякоха стремително – 
със брадви и ножове 
“враговете”. 
Сякоха на смени – 
тъй дълго, дълго – до умора… 
Виковете 
най-сетне утихнаха… 
Запалиха огньове… 
Късовете от телата, 
обгорените, 
заровиха съвсем на друго място, 
под земята – 
далеч от всички хора – 
във неизвестна обща яма… 
А луната, 
сам-самичка, 
плачеше, горкичката, 
отгоре. 
  

Там имаше тъй много кръв! 
Днес просто нищо няма. 
И само 
бурени растат. 
  

Сред тях, 
кой знае как израснало, 
потайно, 
едно смутено бяло цвете 
търси прошка… 
Сам самó. 
 

А минувачите случайни, 
нищо не узнали, 
отминават. 
И едва ли 
някой нещичко си спомня. 
Всичко се забравя! 
  

Раждаме се и умираме 
в една прокълната земя. 
Защо? 
 

* Стихотворението се базира на автентичен слу-
чай, подробно описан във в. „Про и анти“, бр. 40 от 5-10 
октомври 2007 г. под заглавие „Селото потъна в 
страх…“ от Божидар Иванов, гр. Искър. 

 

ІІ ЦИКЪЛ – ЗАВИНАГИ В ИЗГНАНИЕ  
 

ПРОЩАВАНЕ С ИЗГНАНИКА 
  
Не моята обич, а нещо огромно и властно 
 

 „Върни се, върни се! 
Ела си! Върни се!“ – 
дърветата шепнат в студеното утро. 
„Ела, прегърни ме, любими – 
стопли ме! 
Целувай ме дълго 
и силно, и страстно! 
Вземи ме! 
Шепни ми! 
Докосвай ме властно – 
преобрази ме! 
Дай ми сила и обич! 
Дай ми твоята вяра! 
Върни се при тази, 
която обичаш! 
В дома си върни се, 
при мен и дома си. 
И тук остани! Остани!“ 
 

В тишината на зимното 
ледено утро, 
в снега, 
чувам стъпки, 
които раздират 
сърцето ми. 
И отново разбирам – 
като в мълния ярка 
разбирам – 
че е свършено. 
Ти от мен си отиваш! 
Сега. 
От дома си, от мен и от всичко… 
Завинаги. 
  

Теб зове те дълга 
непрощаващ. 
  

И съдбовно 
по пътя забързан, 
ти не виждаш 
как свети за теб 
обичта ми. 
 

Ще те следва навсякъде тя. 
И в бедата, 
и мъката – 
и в радостта! 
И по пътя, безумно рискован, 
и в далечната, чужда земя. 
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В океана, безбрежен и властен, 
на самотата 
тя ще свети над теб 
като фар. 
Ще те пази от гибел. 
  

В нощта, 
пребледняла от болка, 
сега 
ти не виждаш скръбта ми. 
По лицето ми няма сълзи. 
Няма кръв. 
Ти не знаеш, 
че без теб ще умра. 
Да вървиш към света 
във дълга 
си обречен. 
В тишината на утрото. 
 

Из  “Яростно в скръбта", изд. Сиела, София, 2014 г. 
 

ВЯТЪРЪТ 
  

  На Пенчо Славейков и всички странници 
                                                  – и преди, и сега. 
  

Търся вятъра. 
Гордия, силния вятър. 
Развилнял се. 
Разпилял 
                  безвъзвратно 
с листата 
                  на есента 
и илюзиите 
                     на младостта ни. 
Къде си? 
Ела! 
Обгърни ме, 
                      вземи ме 
в гнева си! 
Свистиш… 
Как свистиш! 
Да забравя света 
                               на скръбта. 
Да забравя за 
                         дребните, алчни човечета, 
които робуват… 
Да не виждам и тези, 
които загиват. 
Обречените. 
Сънувам – 
летя. 
И летя заедно с теб. 
Без да спираме. 

Безгранично далеч 
и от мъката, 
и от подлостта. 
Братко мой, ти поне 
                                     имай милост! 
Грабни ме! 
Вдигни ме нагоре, нагоре – 
в твоя яростен порив! 
Не ме оставяй сам! 
Ела! 

 

Из „В съня над пропастта“, Сиела, София, 2011 г. 
 

КРАЙ ПЪТЯ 
 

На изгнаниците, в собствената им страна. 
  

„Господи, към мен простри ръка…“ 
Пенчо Славейков 

  

В съня ми черен, неспокоен, 
внезапно 
смачкаха едно дете! 
Като безпомощно цветче 
край пътя. 
Втурнах се да го спася, 
но… се събудих! 
  

Няма път – 
и не е имало. 
И няма смачкано дете. 
Тук има 
единствено 
бездомен син… 
 

В една загиваща страна. 
 

В ТИШИНАТА 
 

На всички, изгубили себе си – безвъзвратно! 
 

Изтръпнал, 
в бездната на тишината 
те усещам. 
Идваш, 
но и си отиваш… 
Вопъл – 
страстен и отчаян 
вопъл! 
 

Без да мога 
да те докосна. 
 

Мъртви сме. 
Безкрайно мъртви. 
 

На стената 
Светът е забравил за всеки един от нас. 
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В чакалнята на поликлиниката, 
странно пребледнял, 
един човек стои, изгърбен цял, 
на сивата стена – 
като наказан. 
Пред Всевишния. 
Неудържимо и изплашено 
треперят в срам 
ръцете и краката. 
Гледат го със упрек 
 

седналите хора – статуи. 
Излишен е! 
 

И ето че денят 
безмълвно се отдава 
на нощта… 
Човекът е останал сам. 
И още чака ред. 
Отвън, по радиото свири песента: 
„Чудесно е, 
че можем тъй да се обичаме!“ 
 

Сега 
той се е проснал там – 
на голия цимент. 
И вече не трепери. 
В сградата 
се спуска мъртва тишина.       
 

ПО ХЪЛМА СТРЪМЕН 
 

Напразно 
се изкачваш ревностно 
по хълма стръмен 
на амбициите си. 
По хълма на страстта. 
 

Той, този страшен хълм, 
осеян с остри камъни 
и с толкова заровени мечти, 
забравени приятели 
и чудни малки радости, 
с погребана любов – 
единствено върви 
към пропастта. 
 

Към тази, 
 

от която няма връщане. 
 
 

Из "Лумнали огньове", София: Сиела, 2013 г. 
 

ПРОЗА 
 

ИЗКУСТВОТО НА ДИРИГЕНТА 
 

По какво познаваме добрия диригент 
на симфоничен оркестър? Не по впечат-
ленията, които остават у нас движенията 
му с батона, а по това как свирят оркест-
рантите— колко добре владее оркестъра 
си, колко добре свирят тези оркестранти. 

А по какво ще отличим големия дири-
гент? 

По това, че преобразява същия този 
оркестър! Големият диригент е не само със 
и във всеки музикант, той е в музиката 
отделно и най- важното: пред нея! Дири-
гентът от изключителна класа успява да 
внуши всичко това на оркестрантите, да ги 
държи, така да се каже “в шепата си”— да 
ги вдъхнови до степента до която стават 
неузнаваеми.  

Спомнете си магията на гостуващия в 
София Херберт фон Караян (Тосканини 
не е идвал у нас, доколкото ми е известно). 

А освен Караян има редица други на 
неговото ниво — но с различен стил на 
преобразяване на оркестъра, които съм 
изследвал по света. Искам да подчертая, че 
основното, според мен, в изкуството на 
големия диригент е преобразяването на 
един и същ оркестър. Движението във и 
със конкретната симфония или концерт— 
и умението да го внушиш на всеки отде-
лен музикант. Да усеща, че си само с него/ 
нея— и същевременно с всички и пред 
всички. (Не защото съм свирил в детството 
и юношеството на три инструмента— 
което ми помогна да създам специалните 
музикални дискове за релаксация с кон-
центрация в ОПТИМАЛЪРНИНГ — а 
защото се готвех да стана диригент) Дви-
жението във и със, и най-вече пред 
музиката и преобразяването на един и 
същ оркестър—това препоръчвам да се 
наблюдава по телевизията или на живо 
при значими изпълнения на световната 
сцена. 
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ЗА ЛИЧНОСТТА  
И ТВОРЧЕСТВОТО 

 

ЧОВЕКЪТ С МНОГО  
ИЗМЕРЕНИЯ 

 

БОРИС ЦВЕТАНОВ 
 

Проф. Иван Бързаков, българинът с де-
сет номинации за Нобелова награда за 
литература – човекът с много измерения! 

„Няма нищо по-страшно от вътрешното 
изгнание“ – казва той. И още: „Поезията не 
са самите стихове. Поезията е тайнството в 
стиховете“ 

Не разбирам кой знае колко от филмо-
ви драми, но ако трябва да се снима такава 
за живота на проф. Иван Бързаков, проло-
га трябва да предаде съдържанието на 
живота на този удивителен човек. 33 го-
дишен той е на брега на Адриатическо 
море, край Копер, Словения (Югославия). 
И не може да помръдне. Предстои му най-
решаващата крачка в живота. „Пред мен 
бяха три смърти“, ще сподели след години. 
Първата, зад него – ако го хванат. Ще го 
върнат на българите. Следва наказателен 
лагер, сигурна смърт за месеци, защото 
през 1961 година има първи опит за бягст-
во. Втората е пред очите му: море, бурно, 
непознато, в което знае, че плуват и акули, 
няма представа за разстоянието до спаси-
телния бряг на Триест (ще се окаже, че 
километрите са 11). А после, по някое вре-
ме водата ще закипи за минута, ще 
разбере, че е случил земетресение наблизо 
на сушата… И третата смърт: раздяла 
завинаги с майка, с приятели, Черно море, 
Балкана (годината е 1976, целият свят смя-
та, че комунизмът ще е вечен… 

Но… 
ЖРЕБИЯТ Е ХВЪРЛЕН 

За разлика от голяма част от бегълците 
зад Желязната завеса, които не са имали 
възможността за развитие на талант и 
способности, Иван Бързаков е изглеждал 

перспективен във всяко отношение. 23 
годишен, той е вече редактор на превода 
на двутомника „Писмата на Ван Гог до 
брат му Тео“, издаден на 80 езика. На 25 
години, заедно с Емил Панов, за десет дена 
превеждат „Дните на комуната“ на Бер-
толд Брехт за постановка на Народния 
театър „Иван Вазов“, което се е смятало за 
невъзможно. През 1972 година е бил асис-
тент на Рангел Вълчанов при снимането 
на „Бягство в Ропотамо“. Хоноруван пре-
подавател в елитно училище, впечатлил с 
експериментите си гостуващия в страната 
английски министър на образованието 
Фред Мъли. Сътрудничи с интервюта с 
известни световни писатели – статии, есета 
и преводи в „Литературен фронт“, „Кул-
тура“, „Вечерни новини“, „Пламък“ и 
„Септември“…  

Питал съм го, след като е имал в ръка 
тия силни козове, защо е хвърлил картите. 
„Бях вътрешен емигрант в собствената си 
родина. Това определи целта на живота ми: 
оттук и завинаги да работя, а един ден и да 
пиша за страданието и изгнанието, както в 
чужбина, така и в родината. Няма нищо по-
страшно от вътрешната емиграция… И бях 
сигурен, че в чужбина ще съм по-полезен за 
страната си… Погребах всички възможности 
за кариера в България…  

Няма нищо по-важно от свободата…“ 
В СТРАНАТА НА НЕОГРАНИЧЕНИТЕ ВЪЗ-
МОЖНОСТИ 

Пристига в Триест и след пребиваване 
в лагер за бежанци в Италия, реемигрира в 
САЩ. Продължава следването си, в прог-
рамата за докторат на New York City 
University (CUNY). Години наред изнася 
лекции и семинари по експериментални 
методи в образованието и психологията в 
редица университети, корпорации и прес-
тижни клубове в САЩ, Канада, Франция, 
Германия, Швейцария, Великобритания, 
Аржентина, Мексико, Сингапур, а след 
1990 в Русия, Полша и други страни. Кон-
султант е на държавни ръководители. 

През 1978 година Бързаков заедно с 
група психолози основава и ръководи в 
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Сан Франциско международен институт 
по нови методи в образованието. Създава 
системата от методи OptimaLearning за 
максимално развиване на мисълта, при-
ложена по-късно в 29 държави.  

През 1985 година защитава двоен док-
торат – по теория на образованието и 
психология. През 2004 г. създава уникален 
метод за бързо и дълбочинно проникване 
в изобразителното изкуство и за ускорено 
развиване на мисловните връзки в цялост-
ната житейска дейност – AOLIA.  

Между 2004 и 2009 години обучава с то-
зи метод отделни групи и индивиди в най-
известните музеи на Лондон, Париж, Рим, 
Флоренция, Ню Йорк, Мюнхен, Амстер-
дам, Берлин, Венеция, Мексико, Буенос 
Айрес, Лос Анджелис и Сан Франциско. 
И ЗАГЪРБВА ВСИЧКИ КАРИЕРИ ТАМ, ЗА ДА 
СЕ ВЪРНЕ В РОДИНАТА И ДА СЛУЖИ НА НА-
РОДА СИ 

Заради неговата поезия литературният 
и филмов критик Атанас Свиленов го 
определя за „феномен в българската лите-
ратура“. А друг виден критик, Георги 
Цанков ще напише, че е „творец на съ-
вестта“. 

Споделил ми е: „Прописах поезия на 65 
години, като вярвам, че бях направляван от 
Бога…“ 

За пет години създава лирическо-
поетическата трилогия, уникална не само 
в България, но и в света: „Яростно в 
скръбта“ (2009, 2015), „В съня над пропаст-
та“ (2011, 2015) и „Лумнали огньове“ (2013). 

Тази поетическа трилогия е особено 
оригинална поради специфични особе-
ности: оркестрация на всички компоненти 
(включително“ пространство към прост-
ранството“), свръхмузикалност (теми, под-
теми, контрапункт, лайтмотив); конвер-
генция на времената, както и едновре-
менност на актуалност и универсалност. И 
концепциалността. „Аз се посветих – казва 
поетът Иван Бързаков, - да пиша за страдани-
ето“. И продължава: „В световната поезия 
най-силна е тази, която описва страданието, а 
историята на България е история на страда-

ние и на подвиг: „Който мине през огъня, пече-
ли самия огън!“  

Не знам защо, но когато чух тия думи, 
сякаш видях нестинарки танцуващи върху 
жарава. Пред мен отново са трите поетич-
ни книги на Иван Бързаков. Всеки път 
откривам нещо ново: това, че е овладял 
вечната мъдрост „Животът е непрекъснато 
движение“ и той е постигнал движение от 
стих към стих, от цикъл към цикъл, от 
книга към книга и даже от заглавие към 
заглавие. Когато го питах как е постигнал 
всичко това, уникално в световна поезия, 
отговаря непринудено: „Вградих в стихо-
вете OptimaLearning и едно психотерапев-
тично въздействие. Стремежът ми е бил да 
облекчавам душата, да помагам на човека, 
когато е на кръстопът или има тежки мо-
менти в живота.“ 

И естествено това е забелязано от Но-
беловия комитет на Шведската академия. 
Бързаков има вече десет номинации за 
Нобелова награда за литература, единст-
вен в България. Върховно постижение 
само за 13 години след първата книга, ряд-
ко явление в световната литература.  

По повод Нобеловите награди го попи-
тах как стои въпросът с нашите автори. 

„Архивите на Нобеловия комитет се раз-
криват след 50 години. Затова с точност 
говорим само за Пенчо Славейков, Иван Вазов и 
малко известния Иван Грозев.  

За всички останали имаме само косвени 
сведения, или когато има писмени потвържде-
ния до номинатора (както е в неговия случай – 
бел. на Б. Ц.). Голяма е вероятността Антон 
Дончев да има три номинации, Елисавета 
Багряна четири или дори пет, две номинации 
вероятно има Йордан Радичков, а Блага Ди-
митрова и Валери Петров по една. Знаем, че 
от Сорбоната са номинирали Кирил Кадийс-
ки“.  

Накрая, ето посланието на Иван Бърза-
ков към читателите: „Човек е свободен, 
едва когато е вътрешно свободен!“. 
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ГРАФИЧНОТО ИЗРАЗЯВАНЕ 
НА ПОЕЗИЯТА 

 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

„Стихотворенията са почти същите, 
като в книгите, но не се препокриват изцяло. 
Има някои малки промени. Изборът на стихо-
вете / есетата / мислите в трите книги ви 
дава известна представа само за съдържанието 
на тази поезия, но не и за богатството на 
книгите, нито за цялостната им оркестра-
ция. Разликата е огромна.“ – Иван Бързаков 

Това своеобразно предупреждение че-
тем в сайта на Иван Бързаков, преди да 
продължим към публикуваните откъси от 
поетичната му трилогия, станала повод за 
многобройните номинации за Нобелова 
награда за литература, които е получил. 

И това е вярно. Имах щастието да по-
луча като подарък, с автограф от автора, 
тази трилогия. Дълго разговаряхме преди 
това на различни теми – за изкуството, за 
обществото, за политиката на мълчание, 
която продължава да покрива със забрава 
един от най-жестоките периоди в новата 
българска история – 45-те години на тота-
литарна комунистическа власт… 

Колко болезнено може да бъде изкуст-
вото, и колко отговорна е ролята му – не 
„преди“, а „сега“ – когато имаме всички 
възможности за изява, но не ги използваме. 
Поради умора, натрупана душевна ле-
ност… и страх… Не, вече не оня страх от 
физическо унищожение, а другият – стра-
хът да излезем от рамката на удобността 
си… И, разбира се, за изкуствата – вклю-
чително изкуството на полиграфията, 
като много подценявано графично израз-
но средство на поезията. 

Защото, поезията е не само думи. 
Поезията, както всеки знае, е ритъм и 

рима – онова извънвербално, слухово въз-
действие, което влияе върху ума със 
средствата на музиката, а на още по-
дълбоко, подсъзнателно ниво, и с елемента 
на танца – онези неуловими импулси, 

вкоренени в генната ни памет, които ни 
карат да осъзнаваме света чрез движения и 
докосвания, почти изцяло извън рацио-
налното ниво на познавателните ни 
структури. И това е дошло от древността – 
от устната поетична и танцова традиция. 

Но поезията, писаната поезия, е и визу-
ална. От строгите рамки на подреденото, 
преброено стихосложение, та до безгра-
ничната свобода на автора да аранжира 
строфите на свободния и белия стих по 
начин, който ще доведе до желаното от 
него въздействие върху зрителните рецеп-
тори на читателя, а оттам – и до по-
плътното въздействие върху осъзнаването 
на словото като изображение-дума. 

И точно тук трябва да потърсим ролята 
на полиграфичното представяне на текста 
като изображение-смисъл, не като звук-
смисъл. Защото поетичната книга, освен 
чрез плоскостта на бялата страница, върху 
която са разположени строфите, е и под-
редена колекция от страници и ролята на 
автора не се изчерпва само до „изхвърля-
нето“ на емоционално-рационалното 
послание на думите, но и до тяхното рав-
нинно позициониране по пътя им към 
читателя, което, в случая с трилогията на 
Иван Бързаков, надхвърля белия лист, и 
продължава с още една стъпка напред – с 
подредбата на отделните страници. 

И тук отново стигаме до музикалност-
та, затворена в една поема, или в едно 
стихотворение. 

Както в музикалното произведение из-
граждането на мелодията е премерена 
подреденост на тонове и паузи, така и в 
стихосбирките на Иван Бързаков поетич-
ната фраза следва ритъма на фиксираните 
образи-слово, редуващи се с паузите на 
белите полета между отделните страни-
ци… 

Ако в представянето на неговото твор-
чество, вън от сценично-вербалното 
четене, загърбим горните разсъждения, то 
ще остане само смислово-емоционалния 
слой от поезията му, при което губим 
ефекта на думата-образ.   
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ГОСТУВА НИ 
 

ПРЕВОДАЧЪТ ПРЕДСТАВЯ 
 

НОВА ИТАЛИАНСКА ПРОЗА 
 
КОНТАДИН КРЕМЕНСКИ 
 

АНТОНИО КОПОЛА  
 

Антонио Копола е роден в Скафати, 
(Кампания, Южна Италия) на 25 януари 
1948 година, където живее и днес. Препо-
давал е италиански и френски език до 
2006 г. През 2020 г. публикува първия си 
роман, „Благодатното селце“, който се 
радва на голям успех сред читателите и 
литературната критика. Първото издание 
бързо се изчерпва и излиза второ. Под 
печат е и следващата му книга – „Завръ-
щане в селцето“. 

Представям на читателите откъс от де-
бютния му роман, „Благодатното селце“. 

 

ПАЛАВНИКЪТ 
 

„Палавникът“ (Scugnizzo) беше едно 
ресторантче, отворено от няколко младе-
жи, където храната беше добра, а цените 
разумни7. 

  Вечерта беше, топла и задушна, за то-
ва помолиха да им приготвят една голяма 
маса на открито и се разположиха. 

  Сервитьорът донесе на масата една 
кана с червен плодов сок.  

— Какво е това? — попита Джозепин. 
— Сок от портоало8 —  побърза да от-

говори Марциано. 
— И какво е? 

                                                                        
7 Известна италианска пословица: „Si mangia 
bene e si spende poco”, леко изменена от антора 
8 На италиански портокал е arancia, но на 
неапоритански е портоало. Това за момичетата 
е нещо ново 

— Сок от червен сицилиански порто-
кал9 (arancia)  — момичетата слушаха с 
интерес — терминът в случая идва от 
френски: „Pour toi“. По време на окупаци-
ята в Неапол,  френските войници го раз-
давали и подканяли народа да си вземе 
казвайки: „Pour toi, pour toi.“ 

Поръчаха също няколко пици спагети с 
миди и вино „Caprettone“. 

Марциано обясни на момичетата, че 
истинското име на виното е „Coda di 
volpe“10 и лозята се отглеждали по склоно-
вете на Везувий, още от времето на 
Плиний стари, който го наричал „Сaudas 
Villino“ заради формата на гроздовете, 
наподобяващи лисича опашка. 

Сервитьорът, който беше един от съ-
собствениците на ресторанта, поднесе 
брускети11 с олио от Соренто и доматчета 
от Риеноло. 

Марциано, вече станал туристически 
гид на групата каза, че тези извънредно 
вкусни доматчета имат форма на череша12 
и се култивират в плодородните ниви на 
равнината под Везувий. Микеле разказа 
как точно в този период на годината май-
ка му мобилизирала цялата фамилия за 
брането на тези делициозни доматчета. 

След което ги закачвали на опъната тел 
в сухо и проветриво помещение, защитени 
от дъжд и преки слънчеви лъчи и така 
успявали да ги консервират за много ме-
сеци13.  

 

Превод от италиански: Контадин Кременски 

                                                                        
9 Казват, че червеният сицилиански портокал, 
се е появил спонтанно в Сицилия 
10 Лисича опашка 
11 Bruschetti - римски специалитет, с препечен 
хляб, олио и зеленчуци 
12 Употребявано в разговорният език име е 
ciliegini – черешки, защото има и същия размер 
13 Широко разпространена практика в Кам-
рания 
 
 



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2022 

 

134 

 

ПОЛСКИ ПОЕТИ 
 
ЛЪЧЕЗАР СЕЛЯШКИ 
 

ЯН ТВАРДОВСКИ 
 

Ян Якуб Твардовски е полски поет и 
католически свещеник. Роден е на 1 юни 
1915 г. във Варшава, Полша. След завърш-
ване на гимназия, започва да учи 
литература при Йозеф Пилсудски във 
Варшавския университет. През 1937 г. 
излиза първата му стихосбирка. Активно 
участва в съпротивата по време на Втората 
световна война. По-късно завършва теоло-
гия. Главен представител на съвременната 
полска религиозна лирика. Пише кратки, 
прости стихотворения, които често включ-
ват разговорни фрази. Твори и в областта 
на хумора и сатирата. Съчетава наблюде-
нията на природата с философски заклю-
чения и религиозни препратки. Автор е 
на повече от 15 стихосбирки, както и на 
няколко прозаични творби. 

Умира на 18 януари 2006 г. във Варша-
ва. Награден е с „Орден на усмивката“. 
 

СПРАВЕДЛИВОСТ 
 

                      На проф. Анна Швидерковна 
 

Ако всички хора имаха по четири ябълки 
ако всички бяха силни като коне 
ако всички бяха еднакво беззащитни в любовта 
ако всеки имаше същото което има другия 
никой на никого нямаше да е необходим 
Благодаря ти Боже че твоята справедливост  
е в неравенството 
това което имам и това което нямам 
дори това което няма на кого да дам 
винаги на някого е нужно 
настъпва нощ за да дойде ден 
става тъмно за да свети звезда 
има последна среща и първа раздяла 
молим се защото други не се молят 
вярваме защото други не вярват 
умираме за тези които не искат да умират 
обичаме защото на други сърцето е станало  
безчувствено 

писмото сближава защото други отдалечава 
неравните имат нужда от себе си 
за тях е най-лесно да разберат че всеки е  
за всички 
и да разгадаят целостта 
 

ЕЛАТЕ 
 

Елате разлюлени светли и жълти кленове  
с изпокъсани листа загребвани от дискретно гребло 

вие войници с простреляни глави 
ела момиченце изгоряло с лопатката за пясък 
и ти момченце което преди да умреш играеше 

 на сцената 
ролята на слон 
ела стара квачке с откъснат крак 
елате невинни страдания 
елате Адаме и Ево пожелали много бързо  

да знаете кое е добро и кое зло 
ела и ти лук облечен с няколко ризи който ни  

караш да плачем 
елате всички и кажете 
че това не е Негова вина 
 

ДАЙ НИ БЕДНОСТ 
 

Боже дай ни бедност но не и отричане 
дай ни радостта че можем да притежаваме малко неща 
и истината че парите могат да бъдат мръсни като свине 
дай ни чистота на помислите която не е аскеза 
а само любов – така както целият ни живот е любов 

дай ни послушание което не означава принуда 
а спокойствие на звездите които също не знаят 
защо винаги по тъмно бродят над нас 
дай ни здрав сън и празничен апетит 
дай ни вяра без нерви което значи без бързане 
а през зимата припомни ми лицето на майка ми 
сред бедния чист и послушен сняг 
 

СИГУРНОСТ В НЕСИГУРНОСТТА 
 

Благодаря Ти Господи за това 
че недоизказаното не доизказа 
недовършеното не довърши 
недоказаното не доказа 
благодаря Ти за това 
че беше сигурен че си несигурен 
че вярваше във възможното невъзможно 
че не знаеше какво по-нататък ще стане с религията 
и една сълза Ти заседна в гърлото като костилка 
благодаря за това че оставайки такъв какъвто си 
Ти ми каза без да говориш толкова много за Бога 
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ЮЗЕФ БАРАН 
 

Юзеф Баран е роден на 17 януари 1947 
Има техническо образование от Център 
Валбжих, а след това завършва полската 
филология в Педагогическия университет 
Кракова . Дебютира през 1969 г. в алмана-
ха „Życie Literackie“. През 1975 г. той е 
главен редактор на сп. „Wieści“, а по-късно 
в Краковския „Дзенник Полски“. Негови 
стихотворения са включени в учебния 
план на полските училища. Участва със 
свои творби в много международни анто-
логии.  

Много от неговите стихове са превър-
нати в песни. Поезията му е преведени на 
английски, иврит, немски, чешки, руски, 
испански, шведски и др.  

Живее в гр. Краков. 
 

ЩАСТИЕ 
 

когато се почувствам зле 
възкресявам в паметта си 
80 килограма доброта 
и търпение – 
госпожа Юлия 
от онкологичната болница 
където лежим в една и съща зала 
аз – с лимфом 
тя – с остра левкемия 
и с още само един месец живот 
който успява да удължи 
със силата на духа си 
неделно утро 
мартенското слънце 
сякаш рентген 
облъчва стените на болницата 
виждам я седнала на леглото 
в поза на индийска богиня 
изважда от чантата си огледалце 
и премерва новата си перука 
после парфюми и кремове 
от козметичката 
– какъв прекрасен ден! – 
каза тя усмихната 
– редно е да бъде прекрасен 
когато се посреща – 
а по пладне дремейки дочух  
как радостно довери по телефона 

– представяш ли си 
какво щастие ме споходи 
тук в същата зала лежи  
Истински Поет 
(и как да не бъдеш щастлив 
когато си станал „щастие“ за други 
помислих си тогава 
мисля си и сега) 
 

ИЗГОНЕТЕ ПОЕТИТЕ 
 

Жени, изгонете от къщи поетите, 
сложете им ремък, терзайте без жалост, 
лишавайте ги от домашни пастети 
и вдигайте в кухнята гневни скандали. 
Принуден да страда, поетът е ценен – 
сълзите превръща в прочувствени стихове, 
от милата муза изцяло пленен е, 
когато жена го докосне с усмивка. 
Жени, изгонете тотално поетите, 
замервайте с токчета, бийте с камшици. 
Когато от болка разхленчи се клетник, 
подобно чинар ще разцъфне самичък. 
Макар и да гоните с ярост стаена, 
обичайте свойте поети, съпруги, 
а те като сфинкс със сърце вдъхновено 
ще заблестят в стихове светли за други. 
 

ЯН ПОЛКОВСКИ  
 

Ян Полковски е роден на 10.01.1953 в 
Берутов, Полша. Поет, прозаик, публи-
цист, редактор. Завършил е Ягелонския 
университет. Живее в Краков.  

През 80-те години публикува в незави-
симото издание „Запис“, редактира и 
издава нелегално книги и сп. „Арка“. След 
1989 г. е главен редактор на в-к „Час Кра-
ковски“. Като деец на демократичната 
опозиция и независим издател е сред пър-
вите интернирани на 13 декември 1981 г. 
при въвеждането на военното положение. 

Автор е на поетичните сборници: Това 
не е поезия, изд. NOWa, 1980; Дишай дъл-
боко, 1981, Дървеса, 1987, Cantus, изд. а5, 
2009, Сянка, 2010, Гласове, 2012, Горчив час, 
2015, Когато Бог се колебае, изд. IMR Trans-
Atlantyk, Институт „Юзеф Тишнер", 2017, 
Походът на духовете, 2018, Разговори с 
Ружевич, 2018. За поетичното си творчест-
во, с преобладаващо съзерцателен и мета-
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физичен характер, стремеж към кристална 
и ясна фраза, наред с изявена гражданска 
позиция, е отличен с редица награди - на 
Фондация „Кошчелски", на нелегалната 
„Солидарност", „Анджей Киовски", „Ор-
фей". Дебютира в прозата с романа 
„Дирите на кръвта“. Следва „Странства-
нията на Хенрик Харсинович“, 2013, 
отличен с наградата Identitas. Автор е и на 
есеистичната книга „Полша, моя любов“, 
2014. Удостоен е с Кавалерски и Офицерс-
ки кръст на „Възродена Полша“.  

Познат на българския читател с де-
бютния си роман. 

 

РЕКА 
 

По-млад повече от половин век 
ловя с прът риби от брега на воденичния бент. 
Но се навеждам твърде много и след миг люлеейки се 
плувам и клокоча като хвърлена във водата празна 
бутилка. 
Това кратко пътуване прекъсва майка ми която  
крещейки от уплаха 
ме издърпва на брега. 
Събуждам се по-късно у дома и внимателно  
се докосвам. 
Жив съм – намирам парченце върбово лико 
прилепнало силно към кожата. 
Кой съм или кой ще стана когато го отлепя? 
Този който се дави и който спи? Този който умира  
и се събужда? 
Този който вижда и този който изпада в отчаяние? 
Лежа роден отново в колосаната постеля и докосвам  
затвореното в сухото парченце кора минало и бъдеще.  
За първи път откривам прекъснатия пулс  
на вътрешната 
тъмнина и усещам сладкия вкус на вселената. 

 

ПОТОКЪТ НА ВЕЧНОСТТА 
 

Езикът на вещите, поезията на чистите предмети 
без сянката на желанието казвайки „маса“ 
да изразиш нещо повече от това. 
Но да го изразиш по начин толкова 
прозрачен че да се вижда 
тази единствена топла леко клатеща се маса  
обременена с мирисите на детските докосвания 
на умрелите с едно чекмедже 
подпряно на изтеглените навън заедно с него крака 
за да видиш 

превръща се в поезия: 
първият оборот на Земята. 

 

ВОЙЧЕХ КАС  
 

Роден е на 1 септември 1964 г. в град 
Гдиня, Полша. Завършва Гданския уни-
верситет. Най-известната му книга е 
„Вихри и мечти“. Представяме превод на 
три стихотворения от най-новата му книга 
„Метафизичен камък“, 2021 
 

МАЛКА МЕТАФИЗИКА 
 

Пътувайки от дома на лесничея до градчето,  
непрестанно съм подвластен на зрителната измама, 
че пътят, който ме води, слиза надолу, 
а когато се връщам по него, се издига нагоре. 
Всъщност нито слизам, нито се изкачвам,  
поел обратно,  

та нали пътят е в низина и, както казват,  
е с много завои. 
Ако това все пак не пренебрегва  
моята малка, локална метафизика. 
 

ВЪЛШЕБСТВО 
 

Вълшебството на пчелите в короната на клена го 
изтръгва  
нагоре, 
бавно на алейката капят прилагателни имена: жълт, 
златен,  
червен. 
Сляпа гръмотевица се залута някъде на оня бряг,  
макар че езерото още от зори примамва, 
съкращавайки се. 
Заядлив лай на куче, липсващ баритон на нашата 
маса. 
О! Изля се на двора ведрото на светлината.  
 

ВЪЛНÀ 
 

В здрача, изстиващ като чаша кафе, картина: 
бедрата на девойка, от които агонизиращата вълна  
измива пясъка, 
платно на лодка, сякаш гъше перо  
в мастилото на заливчето. 
И приток на лебеди 
с цвета на графита, устремени към  
тъмнината на тръстиките. 
Наистина не зная как да благодаря. 
 

Превод от полски Лъчезар Селяшки 
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ТВОРЧЕСКИ ПОРТРЕТИ 
 

ПОЕТИЧЕСКИ НОМАД  
НА ЛЮБОВТА 
 
ВЕНЕЛИН ТЕРЗИЕВ 
 

Едно пътуване между живота и смърт-
та и една объркана реалност са тръгнали 
заедно от самото начало на неговия живот. 
Дали го преследват или го съпътстват – 
едва ли може простичко да се отговори. 
Дали и той самият е намерил този отговор 
– едва ли и го търси в своята неспокойна 
душевност и лична самота. Той е млад, но 
вече е преминал през христовите поля, за 
да може съзнателно и не така отчайващо 
да открива поетичните си мисли и да ги 
предава в своите подредени послания. 
Някак старомодно откровен е с читателите 
си, които намира бързо в социалните си 
прозрения. 

 

Вали по ноемврийски. Бавно. Тъжно.  
Една от многото по навик, ве́чери.  
Отдавна свикнах с облаци и дъжд.  
(Потопите дори не ми и пречат.)  
И някак, всъщност спря да ме боли  
от жлъчни думи и от хорско мнение.  
Научих се на тежки зими и мъгли.  
И есени в душата. (По рождение.)  
Измислям си красиви неспокойствия.  
Сънят ми е задрямал под прозореца.  
На болката причува ми се, воят ѝ -  
ранена без вълка си, лунна бродница...  
Не свършва без дъжда и тази приказка.  
Отмива любовта ми до удавяне.  
Не зная плуваш ли към мен? Дали си близко?  
Аз мога да съм остров за забравяне...  
 

Вече в изпълнените свои 45 години той 
казва, че пише от ученик  и допълва: „Раз-
брах, че ми е някаква потребност, в която 
разговарям със себе си. Имам над 2000 
стихотворения и проза, които едва ли ще 
публикувам в някаква сбита форма, която 
да ме представи като автор на по-широк 

кръг читатели. Преминах през много 
трудности в живота, включително и през 
смъртта (поне първият ѝ опит да ме подс-
лони се оказа неуспешен). Оцеляващ човек 
съм. Боря се с живота тихо. Без крясъци и 
хамалогия. Проправям си път към чистия 
въздух в отношенията, колкото и все по-
трудно да е. Мога да кажа за себе си, че съм 
интересна личност, която живя и живее 
изключително безинтересно. Парадокс, но 
факт. Другото, което мога да твърдя със 
сигурност е, че се определям, като номад. 
Човек с покрив, но без дом. Вечно ме влече 
другаде, а не, където съм...“ 

Събира в себе си отчаяние и болка, но 
и надежда, за да може да я предаде в съв-
сем неизмислена реалност. Много от 
наслоените препятствия в живота си пре-
дава с малко думи и много емоция, която 
плува в някаква безкрайност. Съпротивля-
ват се в написаните думи съдбовни 
решения, неизказани мисли и много, мно-
го просветления, дори и в смъртта. 
Светкавици преминават през накъсаните 
думи и много учестено дихание, преди да 
се споделят онези тежки и непредвидими 
случайности. Непретенциозно сложното 
боравени с думите го прави емоционално 
всепоглъщащ в своето безвремие и очак-
ване на така предсказаното забвение. 

Съвсем непрости са житейските тегоби, 
които споделя в своята отчаяна дискрет-
ност, защото са част от неговата същност. 

 

Боли ли? Вероятно ми личи. 
Затуй не пита никой с любопитство. 
Прочетени са моите сълзи. 
Така разказвам чувствата и липсите...  
Понякога, (макар че полудявам),  
се случва да усмихна нейде, някого  
и тайно, много тайно се надявах  
да оживея във поне едно очакване...  
Боли ме. Всъщност повече тежи.  
Смъртта е твърде лесно избавление.  
На кръста си понесох сто съдби  
и моята потъна във забвение...  
Но още се побирам в мойто утро,  
а нощите са толкова протяжни,  
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че сънищата станаха пробудни,  
наяве имах нужда да съм важен.  
Боли определено, но търпя.  
Избрах да бъда сам. Категорично!  
Разголих се изцяло. По душа́.  
За онзи свят – тогава ме обличайте... 
 

Болезнени откровения, чистота в пори-
ва на своите мечти и много обич, която е 
дори в изречените житейски заблуди. Не  
е скучен в тези си послания, дори когато са 
болезнено чувствителни. Той ни отвежда в 
душата си, за да ни разкаже по своя си 
особен начин за тайнството на нежността 
и за своите влюбвания. 

 

Заминал си е онзи трепет.  
Вълшебен, тих и въжделен,  
когато сплитахме ръцете си.  
Аз бях за тебе. Ти, за мен. 
Тогава чувствахме се, страстно влюбени. 
Ти помниш, вярвам. Още ти личи. 
Не вярвахме в житейската заблуда.  
Поглъщахме с тела и със очи.  
Все още ми се ще да те обичам,  
тъй както те обичах във ума си.  
Душата ти със нежност да събличам,  
а после да сме плът във плът... 
Но аз изчезвам. Губя се наистина.  
По път, че сякаш смъртен е, обе́т.  
Превърнах я във навик тази липса.  
(Мен, липсите направиха поет.)  
Не ще повярвам, моя мъченице!  
Недей постила думи под краката ми!  
Вървял съм два живота под звездите  
и в ни един не случих на дела́...  
Заминал си е трепета. Безследно.  
Навярно ще се върне в друго време.  
Дали обичах, като за последно,  
или мога да обичам само Тебе?...  
 

След това свое начало той знае и своя 
край и дори смело си говори с него, без да 
търси покаяние. Интересно словоблудство 
и дори в някакъв изумително препускащ 
със силата на времето екстаз. Далеч е от 
неизбежното очакване, защото вече той 
познава своята смърт и търси към нея своя 
път понякога слепешком, понякога с отво-
рени и невярващи очи, но все пак 
продължава... Има какво да ни каже и как-

во да ни покаже с отличително различния 
ритъм на своята душевност и безкрайна 
откровеност. 

 

Смъртта не бе облечена със черен плащ 
и без кинжал, да ме пореже. 
Аз сам осъдих се и бях палач  
на мойте глупави копнежи...  
Преди да стане твърде късно  
за свещ, тамян и опело́,  
наум пред дявол се прекръстих,  
а Бога го проклех до гроб...  
Не диря вече покаяние.  
Видях в очите ѝ. Не дава прошка.  
Изплакал чуждите страдания,  
повярвах повече във лошото.  
По всичко някак си изглежда,  
че в страх четете ми морал.  
Към вас изгубих си надеждата 
и я заместих със печал...  
Понеже върнах се оттам, 
на дето тръгнали сте всички,  
Дано е Господът със вам,  
че хич не можете да се обичате!  
От памтивека, че до днес  
смъртта е просто неизбежна!  
Това е толкоз предвидим процес,  
но вий се лъжете с надежда...  
 

***  
Трудно ще го откриете с истинското му 

име като Данаил Антонов. Предпочита да 
се отразява в нашата действителност като 
един Стихопат с име: Danny Diester. 

Данаил Антонов е на 45 години и е ро-
ден в Ловеч. Пише различни текстове още 
от учиническите си години. Има над 2000 
текста с поезия и проза. Публикува ги в 
социалната си страница в интернет. 

 
проф. д. н. Венелин Терзиев 

гр. Кютахия, Република Турция, 18 ноември 

2022 г. 
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РЕПОРТАЖИ 
 

НАЙ-АРМЕНСКАТА 
РУСЕНСКА КНИГА 
 

ТОДОР БИЛЧЕВ 
 
На 29.09.2022 г. от 18 ч. в зала „Княз 

Александър I“ на Русенския исторически 
музей бе представена книгата на Хачик 
Лебикян „Арменската общност в Русе от 
XVII в. до 2022 г.”. Едно заглавие, впримч-
ващо русенския арменец в изследова-
телския капан още от далечната му поява 
край Дунавския бряг до станалото солид-
но вече негово присъствие тук и до наши 
дни.  

 

 
 

А тези дни стават предпоставка не за 
спиране, а за продължаване изследовател-
ските търсения за русенските ар-менци и 
далече напред във времето, докъдето може 
да се достигне. 

Но сега нека се върнем на книгата. По-
несени от историческите вихрогони по 
нейните девет раздела, съхранили арменс-
кото присъствие по българските земи, 
Арменската колония в Русе, Църковното 
настоятелство, Основно учи-лище „Мес-
робян”, читалище „Анжела Чакърян – 
2008”, Общоарменски благотворителен 
съюз „Парекордзаган”, Културно-прос-
ветна организация „Ереван”, Скаутската 
организация „Хоменътмен” и възстанове-

ната Женска благотворителна организа-
ция ХОМ – клон „Ани” – Русе, авторът се 
опитва в последната, девета, глава духовно 
да ни свърже и с деветте видни русенски 
арменци, оставили ярки дири в града, 
започвайки от дипломата Манук бей, из-
вестен и със своя хан в Букурещ, д-р 
Мъгърдич Тютюнджиян – главен хирург в 
местната Военноморска флотилия (по-
късно Дунавска флотилия). Освен това, 
той е политик, хънчакист (социалдемок-
рат), кореспондент на в. „Армения”, автор 
на пиеси, повести и разкази, ръководител 
на просветно дружество, драматичен кръ-
жок и т. н., но има трагична съдба след 
напускане на Русе. Особено се възхищава 
Х. Лебикян на арх. Нигос Бедросян, оста-
вил в града една дузина сгради – 
паметници на културата, обявени и в 
„Държавен вестник”. 

Впечатлява го също и крупният търго-
вец и благодетел на арменската об-щност в 
Русе Саркис Куюмджиян.  

А какво да кажем за „Несравнимата 
Сирануш”, както са наричали гостувалата 
с голям успех в Русе забележителна актри-
са Месробе Кантарджиян, също и за поета 
Онник Аджемян (Барскуни) – единстве-
ния русенец, член на Съюза на арменските 
писатели, музиканта и диригента Хачик 
Михранян?  

В списъка са още орнитологът Ебер-
хард Унджиян и роденият в Русе проф. д-
р на икономическите науки Гарабед Ми-
насян, присъствали и двамата на това 
представян  

Тази книга – каза авторът в заключение 
-  е естествено продължение на труда на 
моите сънародници, които през годините 
също са събирали и проучвали историята 
на арменската диаспора в родината ни и 
по света.   

А аз, пишещият тези редове, коректо-
рът на тази прекрасна книга и най-вече 
поетът Тодор Билчев, не се сдържах, ста-
нах и прочетох това мое похвално 
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стихотворение за автора и книгата, с което 
и представянето завърши.  

В очакване на новата книга за русенс-
ките арменци така: 

 

НАЙ-СКЪПОТО                                                       
 

За арменската общност в Русе“ 
от  Х. Лебикян 
 

И днеска, когато е вик всеки миг, 
народи загиват, човек е без лик, 
арменец от Русе, арменец един, 
история писа за рода любим. 
 

Описваше църкви. И училища. 
Съюзи арменски. И читалища. 
С арменците тръгна той от Древността. 
Издигна им, вечна, във Русе крепостта. 
 

Със времето в себе си и в него той, 
от всеки арменец твореше герой. 
С Манук бей започна. И Тютюнджиян. 
Със Сирануш завърши. И Михранян. 
 

И както монаха бледен накрая, 
да викне трябваше, ала изтрая: 
„И в Русе от днеска арменският род 
история има и нека е горд!“ 
 

А морен в края, доволен от труда, 
той пак е сред братска, арменска среда. 
Истории беше написал много. 
Най-скъпа ще му е тази. До гроба. 

 

 

МЕЖДУНАРОДЕН  
ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ  
„ДЪХЪТ НА ЕВРОПА“ 
 

ПАВЛИНА ПЕТКОВА 
 

За поредна година от 3 до 9 октомври 
Дом Канети в Русе бе домакин на 15-ия 
международен литературен фестивал в 
България. Той се организира от Междуна-
родно дружество „Елиас Канети“ и се 
провежда под надслов „Дъхът на Европа“. 

В рамките на фестивала ежегодно се 
прави своеобразен преглед на най-
съвременната литература в различните 
страни и се проследяват връзките между 
авторите в областта на прозата, поезията, 
визуалните изкуства, музиката, докумен-
талната литература и кино. Акцентът през 
2022 г. беше върху български автори, тво-
рящи на български език в страната и 
чужбина . 

Тази година в инициативата взеха 
участие осемнайсет автори от осем страни 
– България, Република Северна Македо-
ния, Чехия, Словакия, Унгария, Полша, 
Германия и Австрия. В изданието бяха 
включени четения, пърформанси, излож-
би, инсталации, концерти и литературни 
срещи. Фестивалът е финансиран по 
Програма „Култура“ на Община Русе, 
както и със съдействието и сътрудничест-
вото на Гьоте-институт София, Полския 
институт в София, Чешкия център в Со-
фия, Унгарския институт в София и др. 

В тазгодишното издание бяха предста-
вени художникът Веселин Праматаров, 
македонският писател Сашо Насев, от 
Унгария – Дьорд Драгоман, австриеца 
Лукас Цепек, Том Шулц, Тилман Ебер-
хард. Българските писатели, живеещи в 
чужбина Райна Броейр, Роберт Леви, пре-
водачката Адриана Петкова Пападопулос, 
Силвия Томова, Петър Чухов с етнокомпо-
зиции на група „Гологан“, Роман Кисьов, 
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Александра Ивойлова, Петър Денчев, 
Явор Цанев, Ивайла Александрова и др. 

На 8 октомври в рамките на литера-
турния фестивал бе представена 
Александра Ивойлова от София. Тя е му-
зикант, художник и писател. 

Синкретична личност, преплитаща в 
работата си музика, изобразително изкус-
тво, литература. Завършила е пиано в 
НМА „Панчо Владигеров“. Специализи-
рала в Париж, изучавала и камерно пеене. 
Артистичните ѝ прояви се реализират в 
самостоятелни художествени и фотограф-
ски изложби, рецитали, съвместни 
участия, а вариациите на преплитането на 
изкуствата са различни. Участва в пленери 
на галерия „Савчеви“ в гр. Оряхово, в из-
ложбите и пленерите на евреите-
художници в България, в изложбите на 
Българския хайку съюз. Автор и съавтор е 
на повече от десет книги. Съставител на 
международни хайку антологии. 

Членува в Български ПЕН център, 
Международно дружество „Елиас Кане-
ти“, Съюз на българските журналисти, 
World Haiku Association (Япония), 
Europoesie – UNICEF и др. Член е на ред-
колегията на списание „Хайку свят“. 
Творческият й актив включва литератур-
но-музикални рецитали – авторска поезия 
и музикални изпълнения. 

Сред малко абстрактната обстановка 
на Дом Канети, Ал. Ивойлова въведе посе-
тителите в изкуството на Древна Япония – 
хайга, представено в авторската ѝ излож-
бата под надслов „ОТБЛЯСЪЦИ“. 
 

 
 

Изпълни поетичен рецитал – нови 
произведения, както и стихове от книгата 
си „Път над света“ (изд. „Огледало“, 2020). 
Книга – галерия от словесни портрети на 
съвременни „светила на човечеството“ – 
поети, художници, музиканти (графични 
изображения – Калин Николов). Гласът ѝ 
омайваше публиката – с поезия и музи-
кални изпълнения от нейния компактдиск 
„Барокови арии и песни”. 

Какво е хайга? В най-общ план – изоб-
ражение с вплетено в него хайку три-
стишие (от яп. хай – игрив, га – рисунка). 

 

бавен залез 
жажда 
за светлина 
 

 
 

Уникално двойноасоциативно изкуст-
во: асоциации, веднъж породени от 
словото, веднъж от зримия образ – и в 
крайна сметка от преплитането на двете, 
които се допълват, загатвайки се взаимно, 
без да се препокриват. 

 

утро – 
и вятърът ме ухажва 
с букет от аромати 
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грехопадения – 
Ева  
в ада на града 
 

 
 

Ал. Ивойлова разкри пред публиката и 
тайната на неизчерпаемите си извори на 
вдъхновение, които запечатва върху белия 
лист под една или друга форма. 

въпроси, въпроси 
отговорът 
в края на пътя 
 

 
 

 
 

краят на август  
тишината – 
в крилете на пеперуда 

 

Сподели мисли за красотата на мига, 
уловен от обектива в ракурси, чрез които 
придобива нов, понякога неочакван сми-
съл.  

 

заслепена  
от утринно слънце – 
виждам райските градини 
 

 
 

Спомена и изложбата „Хайку – следи 
върху глината“ (съвместно със скулптора 
Тодор Димитров, София, 2020), в която за 
първи път се създава триизмерна хайга – 
пластики с вградени в тях хайку тристи-
шия. 

 

отиде си рибарят 
потъна в морето 
и сянката му 
 

 
 

С есенния полъх отлетяха дните, в кои-
то си дадоха среща съвременното изкуство 
и почитателите на културата в Русе. 
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ГЛАСЪТ НА СЪРЦЕТО В СЛОВО 
И БАГРИ 

 
ЗВЕЗДЕЛИНА ГЕЧЕВА 
 

Днес, в забързаното време, в което жи-
веем, литературата не е само литература. 
Слепота е да мислим иначе… Тя е нався-
къде: в музиката, в сценичните произ-
ведения, неминуема брънка от културния 
живот на всяка общност, от нея тръгват 
връзки към реалния живот и със сигурност 
не е нещо, запазено само за часовете в учи-
лище. Определено става по-близка до 
учениците, ако по-често успяваме да я 
откриваме и пренасяме в извънучилищна 
среда. Уроците, проведени в една по-
необичайна обстановка, запечатват впе-
чатления и образи, разпалват въобра-
жения, изграждат нови представи.  

В късния следобед на днешния ноемв-
рийски ден с ученици от 8-ми и 12-ти клас 
присъствахме на един поетичен урок из-
вън класната стая.  

Тема на този нетрадиционен учебен 
час бе представянето на двете нови книги 
„Гласът на сърцето“ и „Слово в багри“ на 
авторката Христина Въчева. Заедно с всич-
ки присъстващи в Актовата зала на 
Военния клуб в града ни, бяхме потопени 
в атмосферата на народностния ни дух, на 
българщината, на всичко ценно, близко и 
истинско. 

Рециталът с избрани текстове от двете 
нови книги бе поднесен естествено и въл-
нуващо от водещата Мария Павлова – 
ученичка от XII A клас на СУ „Отец Паи-
сий“. Звучаха думи, възпяващи красотата 
на България и Родопа планина, разкрива-
ха светлата страна на живота в синхрон с 
музикални творби и български народни 
песни, прокарваха пътища, скрити в сър-
цето на всеки... 

Именно от тези многобройни посоки 
тръгват поетическото сърце на стихосбир-

ката „Гласът на сърцето“ и откровенията 
на „Слово в багри“. Книгите на Христина 
Въчева представят едно светло завръщане 
към родовите корени, към Родопа и ней-
ните хора, към човешките ни празници и 
делници, към вярата и нас самите. 

 

 
 

Посланието бе ясно: докосване до ду-
шите и сърцата на читателите, преос-
мисляне на животи и съдби през призмата 
на доброто, красивото, родното, търсене 
на духовна връзка с бъдещето на България 
– децата ни... Минало, настояще и бъдеще 
се превърнаха в пресечна точка на въоб-
ражение, емоция и тънка сетивност.  

И може животът ни да не е литература, 
но със сигурност литературата пази коре-
ни, дава въздух, дарява криле и… носи 
живот! Благодарим на Христина Въчева за 
поканата и споделените послания! Поже-
лаваме ѝ нови творчески светове! 

 

Звезделина Гечева,  

17.11.2022 г., Кърджали 
 

Събитието е отразено в местни и цент-
рални медии – със статия на Божидара 
Ангелова в сайта www.kardjali.bgvesti.net  
и с интервю на Христина Въчева пред 
БНР. 

 

редакционна бележка 
 

http://www.kardjali.bgvesti.net/


Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2022 

 

144 

 

"ВАПЦАРОВИ ДНИ" – ВАРНА 
 

ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА 
 

На трети и четвърти декември 2022 г. в 
гр. Варна за осми пореден път се проведо-
ха Националните поетични празници 
„Вапцарови дни“ с подкрепата на Община 
Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Те 
включваха Четвърти национален литера-
турен конкурс, посветен на Никола 
Вапцаров и Осми национален рецитатор-
ски конкурс за любители по негови 
творби. В рецитаторския конкурс Асенов-
град бе представен от Йордан Кожухаров с 
изпълнението на стихотворението „Вяра“. 

 

Ето – аз дишам, 
работя, 
живея 
и стихове пиша 
(тъй както умея). 
С живота под вежди 
се гледаме строго 
и боря се с него, 
доколкото мога. 
С живота сме в разпра, 
но ти не разбирай, 
че мразя живота. 
Напротив, напротив! – 
Дори да умирам, 
живота със грубите 
лапи челични 
аз пак ще обичам! 
Аз пак ще обичам! 
Да кажем, сега ми окачат 
въжето 
и питат: 
"Как, искаш ли час да живееш?" 
Веднага ще кресна: 
"Свалете! 
Свалете! 
По-скоро свалете въжето, злодеи!" 
За него – Живота – 
направил бих всичко. – 
Летял бих 
със пробна машина в небето, 
бих влезнал във взривна 
ракета, самичък, 
бих търсил 
в простора 

далечна 
планета. 
Но все пак ще чувствам 
приятния гъдел, 
да гледам как 
горе 
небето синее. 
Все пак ще чувствам 
приятния гъдел, 
че още живея, 
че още ще бъда. 
Но ето, да кажем, 
вий вземете, колко? – 
пшеничено зърно 
от моята вера, 
бих ревнал тогава, 
бих ревнал от болка 
като ранена 
в сърцето пантера. 
Какво ще остане 
от мене тогава? – 
Миг след грабежа 
ще бъда разнищен. 
И още по-ясно, 
и още по-право – 
миг след грабежа 
ще бъда аз нищо. 
Може би искате 
да я сразите 
моята вяра 
във дните честити, 
моята вяра, 
че утре ще бъде 
живота по-хубав, 
живота по-мъдър? 
А как ще щурмувате, моля? 
С куршуми? 
Не! Неуместно! 
Ресто! – Не струва! – 
Тя е бронирана 
здраво в гърдите 
и бронебойни патрони 
за нея 
няма открити! 
Няма открити! 
 

Участниците бяха разпределени в че-
тири възрастови групи. В четвърта група - 
над 24 години, Йордан Кожухаров бе от-
личен с първа награда. Наградата му бе 
връчена от племенницата на Никола Вап-
царов – Мая Вапцарова. Честито! 


